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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2019,  
Chương trình trọng tâm năm 2020 

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố khóa XX) 
 

 

PHẦN I 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND, THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ 

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp  

1.1. Kỳ họp thứ Chín và kỳ họp thứ Mười 
- Kỳ họp thứ Chín được tổ chức trong thời gian 02 ngày, từ ngày 17 đến 

hết ngày 18/12/2018 với sự có mặt của 25/27 đại biểu HĐND thành phố. Kỳ họp 
đã nghiên cứu, thảo luận 25 báo cáo, tờ trình của HĐND, các Ban HĐND, 
UBND, TAND, VKSND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, 
phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực và Thông báo kết quả 
Ủy ban MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền năm 2018. Kỳ họp đã hoàn 
thành nội dung, chương trình làm việc theo dự kiến đề ra và thông qua 08 Nghị 
quyết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng an ninh trong năm 2019. 

- Kỳ họp thứ Mười diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 15 đến hết ngày 
16/7/2019 với sự có mặt của 24/27 đại biểu HĐND thành phố. Sau 02 ngày làm 
việc với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND đã nghiên cứu, thảo luận 
21 báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND, các Ban HĐNĐ, UBND, TAND, 
VKSND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương 
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên tất cả lĩnh vực và Thông báo kết 
quả của Ủy ban MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 
2019. Kỳ họp đã thông qua 06 Nghị quyết để triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2019. 

Chương trình các kỳ họp được bố trí hợp lý, Chủ tọa điều hành kỳ họp 
linh hoạt, khoa học, dành nhiều thời gian cho nội dung thảo luận, chất vấn và trả 
lời chất vấn. Tại các kỳ họp, trong phiên thảo luận tổ, các vị đại biểu HĐND đã 
tích cực phát biểu thảo luận và ghi phiếu chất vấn đối với Chủ tịch UBND thành 
phố và các Ủy viên UBND; Nội dung chất vấn liên quan đến các cơ quan, đơn vị 
đã được lãnh đạo các cơ quan và lãnh đạo UBND thành phố giải trình tại kỳ 
họp, nhiều nội dung được trao đổi kỹ để làm rõ vấn đề mà đại biểu quan tâm, 
chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn được nâng lên. Các phiên khai mạc, thảo 
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luận, chất vấn và bế mạc kỳ họp được truyền thanh trực tiếp của Đài phát thanh 
và truyền hình tỉnh để đông đảo cử tri theo dõi, giám sát. 

Ngay sau các kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành các 
nghị quyết, hoàn thiện hồ sơ kỳ họp gửi HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan theo 
quy định. 

1.2. Chuẩn bị cho Kỳ họp cuối năm 2019 (Kỳ họp thứ Mười một) 

Thường trực HĐND thành phố trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về 
dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười một; Ngày 31/10/2019, Thường 
trực HĐND thành phố đã chủ trì hội nghị liên tịch với UBND, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQVN thành phố và các Ban HĐND thành phố dự kiến nội dung, 
chương trình kỳ họp thứ Mười một và thống nhất phân công cho các đơn vị chuẩn 
bị các báo cáo, tờ trình, thông báo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ngay sau hội 
nghị, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Thông báo số 882/TB-HĐND 
ngày 01/11/2019 về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ mười một.  

2. Hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp  
Thường trực HĐND thành phố đã bám sát chức năng nhiệm vụ được giao. 

Điều hòa phối hợp các hoạt động của HĐND thành phố, chương trình hoạt động 
của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương năm 2015 và quy chế hoạt động của HĐND thành phố 
nhiệm kỳ 2016-2021; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các Ban, các tổ đại biểu 
HĐND thành phố tập trung cho nhiệm vụ tham mưu, giúp Thường trực HĐND 
thành phố giám sát hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành 
phố và UBND các phường, xã trên một số lĩnh vực; theo dõi, đôn đốc, giám sát 
UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn giải quyết các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.  

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp hoạt động giữa Thường trực 
HĐND với Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ thành phố trong tổ 
chức các hoạt động của HĐND.  

  3. Hoạt động khảo sát, kiểm tra, giám sát 
3.1. Hoạt động giám sát thường xuyên 
Thường trực HĐND thành phố thường xuyên giám sát UBND, các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND thành phố trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai 
thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, việc thực hiện các thông báo kết luận 
sau các kỳ tiếp công dân; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp 
HĐND thông qua giám sát các văn bản do UBND, các cơ quan chuyên môn của 
UBND ban hành và qua các cuộc họp định kỳ của UBND.  

3.2. Giám sát tại kỳ họp 
Thông qua giám sát các báo cáo trình tại kỳ họp, đại biểu HĐND đã xem 

xét, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch đã đề ra và thực tiễn 
của thành phố (các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đều được các Ban của 
HĐND thẩm tra trước khi trình HĐND thành phố). Đại biểu HĐND đã thảo 
luận và thực hiện quyền chất vấn đối với Lãnh đạo UBND, các Ủy viên UBND 
thành phố, nêu những vấn đề đang được cử tri quan tâm đề nghị UBND, các cơ 
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quan hữu quan giải trình làm rõ (Có 47 lượt đại biểu phát biểu thảo luận với 102 
nội dung và 05 phiếu chất vấn với 05 nội dung). Trong đó có 78 nội dung đã 
được Lãnh đạo UBND giải trình làm rõ tại buổi thảo luận tổ; 24 nội dung còn lại 
và 5 nội dung chất vấn đã được các Ủy viên UBND và lãnh đạo UBND giải 
trình làm rõ tại phiên thảo luận, trả lời chất vấn tại hội trường, nhiều nội dung 
được trao đổi kỹ để làm rõ vấn đề mà đại biểu quan tâm, chất lượng chất vấn và 
trả lời chất vấn được nâng lên. 

3.3. Kiểm tra, khảo sát, giám sát chuyên đề 

Trong năm 2019, Thường trực HĐND đã tổ chức 04 đoàn kiểm tra, 06 
cuộc giám sát đối với 10 lượt cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ đạo các Ban HĐND 
thành phố thực hiện 09 cuộc giám sát và 03 cuộc khảo sát theo kế hoạch giám sát 
của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố đã đề ra (Có biểu tổng hợp 
kèm theo).  

Thường trực HĐND thành phố chủ động phối hợp với UBND thành phố, 
các cơ quan, đơn vị kiểm tra tình hình hoạt động trên một số lĩnh vực như: Tham 
gia kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra việc xây dựng 
và sửa chữa nhà vệ sinh của các trường học trên địa bàn thành phố; kiểm tra, giám 
sát tình hình phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi, công tác trật tự xây dựng, 
trật tự đô thị, gắn biển số nhà và tên ngõ, công tác xây dựng nông thôn mới và 
kiểm tra một số dự án đầu tư XDCB trên địa bàn thành phố. 

* Đánh giá chung về hoạt động kiểm tra, khảo sát, giám sát: Qua kiểm 
tra, khảo sát, giám sát nhận thấy: UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, cơ 
quan đơn vị, phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND 
thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; Tập trung chỉ đạo thực 
hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được phê duyệt. Cơ 
bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn 
chế như: Thu ngân sách tuy đạt tiến độ nhưng không đồng đều giữa các sắc thuế và 
khoản thu, dự báo Thuế GTGT, TTĐB ước không đạt chỉ tiêu, vẫn còn thất thu lĩnh 
vực như: Thuế xây dựng cơ bản tư nhân (công trình được miễn giấy phép), thuế 
kinh doanh dịch vụ vận tải tư nhân, dịch vụ nấu cỗ, cho thuê phông rạp;…  Tiến độ 
thực hiện một số dự án ĐTXD và giải ngân, thanh toán các dự án chưa đạt kế 
hoạch đề ra; thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh tại một số trường học trên địa 
bàn thành phố còn chậm; việc kiểm tra, xử lý, ngăn chặn một số công trình xây 
dựng vi phạm chưa kịp thời, chưa kiên quyết thực hiện cưỡng chế các công trình vi 
phạm; việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị, phản ánh 
của công dân sau các kỳ tiếp công dân có nội dung chậm được giải quyết; tiến độ 
xây dựng các tuyến phố văn minh, khu dân cư kiểu mẫu và việc rà soát, đánh giá, 
hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
công nhận xã nông thôn mới nâng cao còn chậm. Việc thực hiện Đề án Điều chỉnh, 
bổ sung biển số nhà và ngõ trên địa bàn thành phố không đảm bảo tiến độ, hiệu quả 
chưa cao. 

Kết thúc các cuộc kiểm tra, khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND thành 
phố đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết 
điểm và đưa ra yêu cầu, đề nghị các đơn vị được kiểm tra, giám sát, các cơ quan 
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liên quan thực hiện và đưa ra các đề nghị đối với UBND thành phố trong chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ của thành phố. Các ý kiến, yêu cầu của Thường trực HĐND 
đều được UBND thành phố, đơn vị được kiểm tra, giám sát, cơ quan liên quan 
nghiêm túc thực hiện. 

3.4. Về tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp 
Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 01 phiên giải trình giữa hai kỳ 

họp về trách nhiệm của Lãnh đạo UBND Thành phố trong việc chỉ đạo triển 
khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung số nhà và tên ngõ trên địa bàn thành 
phố Lạng Sơn. Phiên giải trình đã diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, 
thẳng thắn. Lãnh đạo UBND thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị và các cơ 
quan liên quan đến việc thực hiện Đề án, đã cơ bản giải trình được các nội dung 
Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND đề nghị giải trình. Tại phiên 
giải trình, Lãnh đạo UBND thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị và các cơ 
quan liên quan đến việc thực hiện Đề án đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về 
những hạn chế trong chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án và Quyết tâm thực 
hiện hoàn thành Đề án trong năm 2019. Kết thúc phiên giải trình, Thường trực 
HĐND đã ban hành Thông báo kết luận kết quả phiên giải trình, chỉ rõ những 
kết quả đã đạt được cũng như những mặt hạn chế trong triển khai thực hiện Đề 
án về đưa ra những kiến nghị, yêu cầu UBND và các cơ, đơn vị quan liên quan 
nghiêm túc thực hiện. 

4. Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp 

Thường trực HĐND phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai 
kỳ họp; tổ chức xem xét đề nghị của UBND thành phố và cho ý kiến đồng ý về 
các nội dung: 

- Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2018 (điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách, vốn đầu tư công: - 854 triệu 
đồng; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách, vốn đầu tư công năm 2018: 
16.873,0 triệu đồng); 

- Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 hỗ trợ Ban CHQS 
thành phố là 2.960 triệu đồng; 

- Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019, kinh phí hỗ trợ thực 
hiện nhiệm vụ quân sự địa phương cho Ban CHQS thành phố là 950 triệu đồng; 
kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi 02 đợt là 2.116 triệu đồng 
(từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2019);  

- Tạm ứng ngân sách thành phố 600 triệu đồng cho phòng LĐTB&XH 
thành phố thực hiện ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay vốn giải 
quyết việc làm trên địa bàn thành phố năm 2019;  

- Tạm ứng 3.416,5 triệu đồng từ ngân sách thành phố năm 2019 cho Trung 
tâm phát triển quỹ đất thành phố để thực hiện GPMB dự án Khu TĐC khối 9, 
phường Hoàng Văn Thụ. 
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- Tạm ứng 1.093,5 triệu đồng từ ngân sách thành phố năm 2019 cho 
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân bị 
ảnh hưởng Dự án Khu đô thị Phú Lộc IV. 

5. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, giám sát giải quyết đơn thư của 
công dân 

5.1. Hoạt động tiếp công dân 

Chủ tịch HĐND chủ trì 04 kỳ tiếp công dân theo quy định (01/3/2019, 
03/6/2019, 03/9/2019 và ngày 01/11/2019), tiếp được 36 lượt công dân đến phản 
ánh, kiến nghị. Chủ tịch HĐND đã ban hành 04 Thông báo kết luận đề nghị UBND 
thành phố giải quyết các ý kiến kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền; Thường trực 
HĐND và 23 lượt đại biểu HĐND tham gia tiếp công dân định kỳ cùng Chủ tịch 
UBND theo sự phân công của Thường trực HĐND. Trong năm 2019 tiếp được 242 
lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh với 301 nội dung. Có 07 vụ việc đông người 
(01 vụ liên quan đến dự án Chỉnh trang, phát triển và quy hoạch khu dân cư 
khối 2, phường Vĩnh Trại; 03 vụ liên quan đến Dự án xây dựng Trụ sở Công 
an tỉnh Lạng Sơn; 01 vụ liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp đường Mỹ Sơn 
- Na Làng; 01 vụ liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
tại đường Tông Đản, phường Hoàng Văn Thụ và 01 vụ liên quan đến các Dự 
án Tiểu khu tái định cư khối 9 phường Vĩnh Trại).  

Qua tiếp công dân, Thường trực HĐND nhận thấy: Cơ bản các ý kiến, 
kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến đất đai, GPMB, hỗ trợ TĐC, 
cấp GCNQSDĐ, trật tự đô thị. Tại các kỳ tiếp công dân, Chủ tịch HĐND, 
Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND và các đại biểu HĐND đã hướng dẫn 
và trả lời trực tiếp 138 nội dung, còn 163 nội dung phản ánh, kiến nghị khác 
thuộc thẩm quyền đã giao cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy 
định. Kết thúc các kỳ tiếp công dân, Chủ tịch UBND ban hành 24 Thông báo kết 
luận, giao việc cho các cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu giải quyết. Tuy 
nhiên có việc giải quyết còn chậm.   

5.2. Tiếp nhận, giám sát giải quyết đơn thư của công dân 

- Tiếp nhận đơn thư của công dân: Thường trực HĐND thành phố nhận 09 
đơn thư của công dân. Qua nghiên cứu nội dung đơn, Thường trực HĐND thành 
phố đã chuyển 01 đơn đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và 
08 đơn đến UBND thành phố xem xét giải quyết theo quy định.  

Thường trực HĐND giám sát UBND trong việc tiếp nhận và giải quyết xử lý  
543 đơn thuộc thẩm quyền (39 khiếu nại; 05 tố cáo; 499 đề nghị). Đã giải quyết 
535/543 đơn đạt 98,5%. Trong đó 39/39 khiếu nại (24/39 đúng hạn, 15/39 chậm 
hạn do lý do khách quan), 4/5 đơn tố cáo (3/4 đơn đúng hạn, 1 đơn chậm hạn), 
492/499 đơn đề nghị. Còn 07 đơn đề nghị và 01 đơn tố cáo đang giải quyết (Đơn tố 
cáo đã chậm hạn do sự việc bị tố cáo đã xảy ra 19 năm có tính chất phức tạp). 

6. Hoạt động tiếp xúc cử tri 
Thường trực HĐND thành phố chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri (TXCT) của Đại 
biểu HĐND thành phố năm 2019 và chỉ đạo các Tổ đại biểu tổ chức cho đại biểu 
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HĐND TXCTtrước và sau các kỳ họp theo quy định. Kết quả: Đã tổ chức được 
32 hội nghị, tiếp xúc được 3.266 cử tri, có 199 cử tri phát biểu ý kiến với 320 nội 
dung phản ánh, kiến nghị. Tại các buổi TXCT, các đại biểu HĐND đã thể hiện rõ 
vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, lắng nghe, tiếp thu, giải trình làm 
rõ và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến cấp có thẩm quyền giải quyết 
(có 231 ý kiến đã được làm rõ tại hội nghị TXCT). Còn 88 nội dung phản ánh, kiến 
nghị của cử tri, chưa được giải quyết tại hội nghị, Thường trực HĐND đã tổng hợp 
báo cáo đề nghị UBND thành phố và UBND tỉnh  xem xét giải quyết theo quy định. 

6. Một số hoạt động khác 
- Duy trì tổ chức các phiên họp TT HĐND hàng tháng, Hội nghị giao ban 

quý I, III giữa Thường trực HĐND thành phố với các Ban, các Tổ đại biểu 
HĐND và Thường trực HĐND các phường xã.  

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với các Tổ đại biểu HĐND thành phố, 
đôn đốc các Tổ đại biểu thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. 

- Quan tâm hướng dẫn Thường trực HĐND các phường, xã trong việc chuẩn 
bị, tổ chức các kỳ họp HĐND và hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các 
Ban của HĐND các phường, xã theo đúng quy định của Luật. 

- Tham gia Đoàn công tác của HĐND tỉnh Lạng Sơn dự “Hội nghị tập 
huấn về thẩm tra, giám sát NSNN, NSĐP và phổ biến Luật Ngân sách nhà nước 
cho đại biểu HĐND tại các tỉnh miền núi phía Bắc”; Dự Hội nghị giao ban 
Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; Dự làm việc với các Đoàn giám 
sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát đối với 
UBND thành phố. 

- Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn 
giám sát về tình hình hoạt động của trạm y tế xã Quảng Lạc. 

- Tham dự đầy đủ các Hội nghị và sự kiện do UBND, các cơ quan đơn vị tổ 
chức (khi được mời dự). 

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với UBND, Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQVN thành phố trong tổ chức các hoạt động của HĐND. Đôn đốc các Tổ 
đại biểu thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách của mình. 

 II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN CỦA HĐND, TỔ ĐẠI BIỂU HĐND 
1. Hoạt động của các Ban HĐND thành phố 

Các Ban HĐND duy trì hoạt động theo luật định; phối hợp thực hiện tốt 
chương trình, kế hoạch đề ra; tam dự các phiên họp thường kỳ của Thường trực 
HĐND; tham gia tiếp công dân định kỳ theo sự phân công của Thường trực HĐND 
thành phố; giúp Thường trực HĐND theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND thành phố tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 
của Ban theo quy định và các  nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực HĐND. 
Tham gia Đoàn kiểm tra, khảo sát, giám sát của Thường trực giám sát đối với 
các cơ quan đơn vị theo kế hoạch đề ra. 

- Ban Pháp chế: Thực hiện chức năng giám sát thường xuyên đối với các 
cơ quan tư pháp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất 
là những vấn đề cử tri quan tâm, dự các cuộc họp do UBND thành phố mời để nắm 
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bắt tình hình chấp hành và thực thi pháp luật trong lĩnh vực đền bù, GPMB, hỗ trợ 
tái định cư, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; dự các cuộc họp xin ý 
kiến về kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất và trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Tổ chức 
03 cuộc giám sát chuyên đề đối với 03 cơ quan, đơn vị; 02 cuộc khảo sát tình hình 
giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố (Có 
biểu tổng hợp kèm theo). 

-  Ban Kinh tế - Xã hội: Tổ chức 06 cuộc giám sát đối với 06 cơ quan, đơn 
vị; khảo sát tình hình phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi; tham mưu chuẩn 
bị cho Thường trực HĐND thành phố tổ chức Phiên giải trình giữa hai kỳ họp 
về việc giải trình trách nhiệm của UBND thành phố trong việc chỉ đạo triển khai 
thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung số nhà và tên ngõ trên địa bàn thành phố 
Lạng Sơn (Có biểu tổng hợp kèm theo). 

2. Hoạt động của các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND 
- Các tổ đại biểu HĐND thành phố duy trì các hoạt động theo quy định 

của Luật và quy chế hoạt động của HĐND; Tổ trưởng Tổ đại biểu chủ động phối 
hợp với HĐND, UBND, UBMTTQ các phường, xã tổ chức cho các đại biểu 
HĐND tiếp xúc cử tri để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ 
họp thường lệ của HĐND thành phố. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các 
Tổ đại biểu thường xuyên giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND thành phố đã 
chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị chức năng để trả lời, 
giải quyết một số kiến nghị của cử tri ngay tại cơ sở. 

- Các đại biểu HĐND thành phố chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính 
sách, pháp luật của nhà nước; duy trì được mối liên hệ với cử tri, tiếp thu và 
phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
theo quy định. Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND thành phố và phường xã (nơi 
trúng cử). Thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ theo sự phân công 
của Thường trực HĐND. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố 
đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ các cấp, triển khai các Nghị quyết của 
HĐND thành phố đảm bảo đúng Luật định, thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt 
động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Có sự đổi mới trong tổ chức hoạt động 
của HĐND, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ họp 
HĐND (tại kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố đã gửi văn bản điện tử cho các 
đại biểu dự kỳ họp thay văn bản giấy); Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết 
trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, chất lượng. Chủ toạ điều hành kỳ họp linh 
hoạt, khoa học, đảm bảo nội quy kỳ họp; Các đại biểu HĐND đã có nhiều ý kiến 
thảo luận, chất vấn tại kỳ họp và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng và biểu quyết 
thông qua các nghị quyết, góp phần quan trọng vào sự thành công các kỳ họp 
HĐND thành phố. Phiên khai mạc, thảo luận, chất vấn và bế mạc kỳ họp được 
truyền thanh trực tiếp trên sóng của đài phát thanh và truyền hình tỉnh để đông 
đảo cử tri theo dõi, giám sát. 
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Hoạt động kiểm tra, khảo sát, giám sát tiếp tục có sự đổi mới và nâng cao 
chất lượng cả về phương pháp và nội dung; hoạt động kiểm tra, khảo sát, giám 
sát được thực hiện thường xuyên, trong đó tăng cường giám sát lại đối với các 
cơ quan, đơn vị về việc thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND, các ban 
HĐND sau giám sát; Đã tổ chức phiên giải trình làm rõ trách nhiệm của UBND 
Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện 
Đề án điều chỉnh, bổ sung số nhà và tên ngõ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, qua 
đó đã nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ. 

Thường trực HĐND thực hiện tốt hoạt động điều hòa phối hợp và giải 
quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; duy trì tốt công tác tiếp công dân, 
đôn đốc UBND và các cơ quan chuyên môn giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu 
nại, tố cáo và các ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết đơn thư của công 
dân được quan tâm thực hiện và có chuyển biến tích cực, việc giải quyết đơn 
đảm bảo chất lượng. Tỷ lệ giải quyết đơn tăng 2% so với năm 2018. 

Các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ theo luật định; Đã tăng cường tham gia phát biểu thảo luận tại các tổ 
và thực hiện quyền chất vấn tại các kỳ họp HĐND. 

2. Hạn chế 
- Thường trực HĐND, các Ban HĐND: Công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc 

cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân có lúc, có 
việc chưa kịp thời; hoạt động khảo sát của các Ban còn ít. 

- Tổ đại biểu HĐND: Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc 
cử tri đã có sự chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn có Tổ đại biểu gửi báo cáo chậm, 
báo cáo tổng hợp chưa đúng đề cương yêu cầu, chất lượng báo cáo chưa cao. 

- Đại biểu HĐND: Một số ít đại biểu HĐND chưa sâu sát địa phương nơi 
ứng cử, chưa tham dự đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri để theo dõi nắm bắt 
tâm tư nguyện vọng và những vấn đề bức xúc ở địa phương để phản ánh với 
thường trực HĐND giao cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Các ý kiến chất 
vấn tại kỳ họp HĐND còn ít, chất lượng chất vấn còn hạn chế. 

 

PHẦN II 
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

 

1. Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố 
năm 2020; Tiếp tục đổi mới việc xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp; Chỉ 
đạo các Ban của HĐND thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị 
quyết, nâng cao hơn nữa chất lượng các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết 
trình kỳ họp; xây dựng chương trình điều hành kỳ họp, dành nhiều thời gian cho 
thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND thành phố.   

2. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giám 
sát năm 2020 của HĐND theo quy định. Tiếp tục đổi mới trong tổ chức hoạt động 
giám sát, tăng cường hoạt động khảo sát, kiểm tra trước khi giám sát. Tập trung 
giám sát các vấn đề còn nhiều bức xúc ở địa phương, những vấn đề cử tri quan tâm. 
Tăng cường tổ chức phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND đối với các 
cơ quan chuyên môn về những vấn đề cử tri quan tâm giữa hai kỳ họp.  
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3. Thực hiện tốt việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND 
thành phố. Tham gia hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh diễn 
ra trên địa bàn thành phố khi được thông báo. Tham dự các cuộc họp, hội nghị của 
UBND, các cơ quan, đơn vị thành phố khi được mời dự. 

4. Tiếp tục phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ thành phố giám sát, đôn 
đốc UBND và các phòng, ban chuyên môn của thành phố tập trung giải quyết các ý 
kiến, kiến nghị của cử tri đã nêu tại các kỳ họp; giám sát việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và việc thực hiện 
pháp luật trên địa bàn thành phố; Xây dựng kế hoạch TXCT của đại biểu HĐND 
năm 2020; Chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động TXCT của Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố. 

5. Chủ tịch HĐND thực hiện tiếp công dân theo quy định; Thường trực 
HĐND tham dự các kỳ tiếp công dân hàng tháng của UBND thành phố; Phân công 
đại biểu HĐND tiếp công dân theo quy định; Tiếp nhận, xem xét, xử lý đơn của 
công dân gửi đến Thường trực HĐND theo quy định. 

 6. Quan tâm hướng dẫn Thường trực HĐND các phường, xã trong việc 
chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND và hoạt động giám sát của Thường trực 
HĐND, các Ban của HĐND các phường, xã theo đúng quy định của Luật. 

7. Chỉ đạo Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thường xuyên giữ mối liên 
hệ với Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố và HĐND các phường, xã. 
Tăng cường hoạt động kiểm tra, khảo sát sau mỗi kỳ TXCT để phối hợp với các cơ 
quan chuyên môn giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cơ sở. Thực 
hiện nghiêm túc hoạt động TXCT trước và sau kỳ họp HĐND thành phố, kịp thời 
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND thành phố theo 
quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2019, 
chương trình trọng tâm năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND thành phố; 
- UBND thành phố; 
- Các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại TP; 
- Các đại biểu dự kỳ họp thứ Mười một HĐND TP; 
- UBMTTQVN, TAND, VKSND TP; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 
- TT HĐND, UBND các phường, xã; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 
- C, PVP + CV HĐND; 
- Lưu: VT, HSKH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

 
 

Phạm Đức Huân 
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