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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố Lạng Sơn năm 2019 
(Trình kỳ họp thứ Mười ba HĐND thành phố khoá XX) 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt 

động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Thường trực 

HĐND thành phố báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2019, như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

CỦA HĐND THÀNH PHỐ 

1. Hoạt động khảo sát, kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND 

Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 709/KH-HĐND 

ngày 04/01/2019 về Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của HĐND và 

các Ban của HĐND thành phố năm 2019 và triển khai thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch đã đề ra. Trong năm 2019, Thường trực HĐND đã tổ chức 04 đoàn kiểm 

tra, 06 đoàn giám sát đối với 10 lượt cơ quan, đơn vị và UBND các phường xã 

trên các lĩnh vực. Hoạt động giám sát có sự đổi mới, tập trung vào những vấn đề 

cử tri quan tâm (trong đó giám sát lại đối với Phòng Kinh tế thành phố); 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. (có biểu tổng hợp các cuộc khảo sát, kiểm tra, giám sát kèm theo). 

2. Hoạt động giám sát của các Ban HĐND thành phố 

2.1. Ban Kinh tế-Xã hội:  

Tổ chức 06 đoàn giám sát đối với 06 cơ quan, đơn vị rên một số lĩnh vực 

KT-XH, gồm: Giám sát đối với Phòng Kinh tế thành phố về việc thực hiện những  

kiến nghị của Ban Kinh tế - xã hội tại báo cáo số 331/BC-BKTXH ngày 25/9/2017; 

Công tác huy động xã hội hóa giáo dục trong trường THCS đối với Trường THCS 

Vĩnh Trại; công tác thu ngân sách và thu, chi các loại quỹ đóng góp của nhân dân 

trên địa bàn đối với UBND phường Chi Lăng và UBND phường Hoàng Văn Thụ; 

Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đối với UBND phường 

Vĩnh Trại và UBND phường Tam Thanh; 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. 

2.2. Ban Pháp chế:  

Tổ chức 03 đoàn 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 



 

2 

bàn thành phố gồm: Giám sát chuyên đề tình hình chấp hành pháp luật về hoạt 

động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND đối với 

HĐND Xã Quảng Lạc và UBND phường Đông Kinh; Tình hình chấp hành pháp 

luật về xử lý tin báo, tố giác tội phạm; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra các vụ 

án hình sự tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố; Khảo sát tình hình 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín HĐND thành phố trên địa 

bàn các phường: Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh và 02 đơn vị: Phòng 

TN&MT, TT PTQĐ thành phố; khảo sát về tình hình giải quyết kiến nghị của cử 

tri trên địa bàn thành phố tại phường Tam Thanh, Hoàng Văn Thụ và phường 

Đông Kinh.   

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT, KIỂM TRA,  GIÁM SÁT  

1. Về lĩnh vực kinh tế, Quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản 

1.1. Việc thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới; Kết quả thực hiện các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã Mai Pha:  

Ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM),  

UBND xã Mai Pha đã tham mưu cho Đảng ủy xã tổ chức phổ biến, quán triệt, 

giao nhiệm vụ cho các thành viên liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo duy trì và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM, UBND xã đã ban hành kế 

hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM hàng năm và 

kế hoạch xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Ban chỉ đạo, Ban quản 

lý xây dựng NTM đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức thực hiện rà soát lại 19 tiêu chí 

trong xây dựng NTM. Duy trì tổ chức họp Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng 

NTM xã để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng 

NTM và hoạt động của các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã. Làm tốt 

công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, tài liệu liên quan đến xây dựng 

NTM, từ đó nhận thức của người dân trong việc tham gia xây dựng NTM được 

nâng cao; tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng 

các tiêu chí NTM đã đạt; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; tình hình an 

ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các mô hình phát 

triển kinh tế được triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù của xã. Một số mô 

hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đưa ra thị trường sản phẩm, đảm 

bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng (Đã đăng ký nhãn hiệu với 

Cục sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm rau các loại của HTX sản xuất nông nghiệp 

và dịch vụ Nà Chuông). Mô hình trồng nho Cự Phong và Tảo Hồng Trung Quốc 

tại thôn Nà Chuông tiếp tục phát triển tốt và cho thu nhập ổn định; diện mạo 

nông thôn được thay đổi xanh, đẹp hơn, đời sống nhân dân được nâng cao. Duy 

trì được 19/19 tiêu chí xây dựng, trong đó có 10 tiêu chí được nâng cao về chất 

lượng so với năm 2014, gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông; Tiêu chí số 3 về thủy 

lợi; Tiêu chí số 4 về điện; Tiêu chí số 5 về trường học; Tiêu chí số 6 về cơ sở vật 

chất văn hóa; Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; Tiêu chuẩn số 11 về hộ nghèo; Tiêu 

chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm; Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất; Tiêu 

chí số 14 về giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, công tác phối hợp, tuyên truyền, 

vận động người dân tham gia thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu 
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chí xây dựng nông thôn mới chưa cao, VSMT tại một số thôn còn hạn chế; Chất 

lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa cao; chưa có sự gắn kết chặt 

chẽ giữa đào tạo với giải quyết việc làm; Tiến độ thực hiện xây dựng các khu 

dân cư kiểu mẫu và việc rà soát đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới 

còn chậm so với kế hoạch đề ra; Một số hộ chưa thực hiện đúng theo quy trình 

kỹ thuật như: Mật độ trồng rau chưa phù hợp, sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật 

chưa đúng kỹ thuật...sâu bệnh vẫn phá hại trên một số diện tích; Việc nhân rộng 

mô hình phát triển kinh tế còn chậm. Đầu ra cho sản phẩm rau chưa có những 

hợp đồng lớn.  

1.2. Về việc thực hiện những kiến nghị của Ban KT-XH tại báo cáo số 

331/BC-BKTXH:  

Cơ bản các ý kiến, kiến nghị của Ban Kinh tế - xã hội đã được phòng 

Kinh tế thành phố chủ động, tích cực tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo 

các xã tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các mô hình kinh tế tập thể: phòng  

đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn mở rộng quy mô sản xuất đối với các mô hình 

hiện có và thành lập mới được 03 mô hình, từng bước tạo ra vùng kinh tế tập 

trung phù hợp với đặc điểm tình hình của từng xã; Các mô hình được hỗ trợ thể 

hiện được tính đa dạng đặc trưng của từng xã; bước đầu các mô hình đã cho hiệu 

quả, sản phẩm của các hợp tác xã đã có nhãn mác, thương hiệu giúp cho các hợp 

tác xã tiếp cận thị trường được tốt hơn, người tiêu dùng đã bắt đầu biết đến sản 

phảm của các hợp tác xã như ổi, bưởi, mật ong, hạt dẻ; Chủ trì phối hợp với các 

đơn vị liên quan, UBND các xã xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, trước 

hết xây dựng chuỗi tiêu thụ sản phẩm rau an toàn, trứng gà của các hợp tác xã 

với các trường học bán trú trên địa bàn; Bước đầu sự thành công của các mô 

hình đã góp phần tăng thu nhập cho nông dân và tạo cho nông dân ý thức về sản 

xuất hàng hóa. Tuy nhiên, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực 

hiện mô hình chưa thực hiện được triệt để dẫn đến có mô hình đầu tư không có 

hiệu quả; việc hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm mặc dù đã triển khai thực hiện 

nhưng vẫn còn hạn chế, dẫn đến sản phẩm làm ra nhưng khó khăn trong tiêu thụ 

(rượu); chủng loại rau còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bếp 

ăn tập thể. 

1.3. Về kết quả thực hiện công tác thu ngân sách và thu, chi các loại quỹ 

đóng góp của nhân dân trên địa bàn phường Chi Lăng và phường Hoàng Văn 

Thụ 7 tháng đầu năm 2019:  

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, sự phối hợp của Ủy ban 

MTTQ và các tổ chức đoàn thể, UBND phường Chi Lăng và phường Hoàng 

Văn Thụ đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác tham mưu cho Đảng ủy 

phường ban hành các văn bản, Nghị quyết, để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách năm 2019; trên cơ sở đó đã cụ thể hóa Nghị quyết của đảng ủy và kế 

hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và thu, chi các loại 

quỹ đóng góp của nhân dân trên địa bàn phường; chủ động xây dựng kế hoạch, 

tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu thu các loại quỹ đóng góp của nhân dân cho từng 

khối phố ngay từ đầu năm; thực hiện tốt công tác chỉ đạo và phối hợp tuyên 

truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp các loại quỹ trong năm 

2019;  kết quả 7 tháng đầu năm thu ngân sách cơ bản đạt tiến độ đề ra (UBND 
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phường Chi lăng thu đạt 64,54%; UBND phường Hoàng Văn Thụ thu đạt 54% 

dự toán năm); các loại quỹ thu đúng quy định và đạt tỷ lệ cao (phường Chi Lăng 

đạt 101,03%, phường Hoàng Văn Thụ đạt 95%); Chi ngân sách cơ bản đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chi các 

loại quỹ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, 

UBND phường chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo thu ngân sách và thu các 

loại quỹ; Thu ngân sách 7 tháng tuy đạt tiến độ đề ra nhưng chưa đồng đều ở các 

sắc thuế; vẫn còn thất thu ngân sách trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải 

tư nhân, dịch vụ cho thuê phông rạp, nấu ăn lưu động... Riêng đối với Phường 

Hoàng Văn Thụ: thu ngân sách đạt tỷ lệ thấp (54%), việc rà soát, kiểm tra đối 

với các hộ kinh doanh mới phát sinh để đưa vào bộ quản lý thuế theo quy định, 

triển khai thu các loại quỹ do nhân dân đóng góp tại một số khối còn chậm. Đối 

với Phường Chi Lăng: Việc rà soát, thống kê lập danh sách số lượng người trong 

đối tượng thu các loại quỹ chưa cụ thể, dẫn đến tỷ lệ thu đạt của các khối rất 

chênh lệch, cụ thể còn 4/10 khối thu các loại quỹ đạt dưới 70%. 

1.4. Về tình hình kết quả thực hiện thu ngân sách 9 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019 đối với Chi cục Thuế thành phố: 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác thu ngân sách trên địa bàn và triển khai 

thực hiện các Đề án chống thất thu thuế được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt 

hiệu quả cao. Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm thu đạt 316.358 triệu đồng 

bằng 75% dự toán tỉnh giao, bằng 71,1% dự toán thành phố giao và tăng 3,6% so 

với cùng kỳ. Việc triển khai thực hiện các Đề án chống thất thu thuế được quan 

tâm, ngoài việc thực hiện các đề án đã ban hành, Chi cục thuế đã tham mưu cho 

UBND thành phố ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Chống thất 

thu thuế kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

giai đoạn 2019-2021”, cụ thể: Thu thuế XDCB tư nhân đạt 5.667 triệu đồng/643 hộ; 

số tiền thuế bằng 86,4%, số hộ bằng 90,3% so với cùng kỳ, thuế XDCB vãng lai 

(2%) là 5.562 triệu đồng/40 DN; hướng dẫn hộ gia đình kê khai thuế sử dụng đất 

phi nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2019 là 2.728 hộ; Thu từ hoạt động kinh doanh 

dịch vụ cho thuê phông rạp, nấu ăn lưu động 92,9 triệu đồng/48 đám cỗ (số tiền 

thuế bằng 186,1%, số đám cỗ bằng 123,1% so với cùng kỳ); Thu từ việc quản lý 

doanh nghiệp có kinh doanh dịch vụ nấu cỗ : Giám sát 02 DN Công ty cổ phần tổ 

chức sự kiện Lạng Sơn và Công ty TNHH MTV The Pride) lũy kế 39 đám 

cỗ/doanh thu 5.102 triệu đồng, so với cùng kỳ số đám cỗ bằng 83,0%; doanh thu 

bằng 106,8%; thu thuế kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn 

thành phố đều tăng so với cùng kỳ (Đối với hộ kinh doanh, doanh thu lũy kế hết 

quý 3 đạt 609 triệu đồng tăng 28,6% so với cùng kỳ; Đối với doanh nghiệp, 

doanh thu đạt 2.218 triệu đồng tăng 0,4% so với cùng kỳ). Hoạt động kiểm tra, 

giám sát được quan tâm, qua kiểm tra giám sát phát hiện, xử lý các đơn vị, cá 

nhân vi phạm, số tiền truy thu và phạt là 893,4 triệu đồng, đã giảm khấu trừ 339 

triệu đồng, giảm lỗ 7.612 triệu đồng; Thực hiện thu nợ đọng thuế 9 tháng đầu năm  

là 41.186 triệu đồng, đạt 103% so với kế hoạch và bằng 106,1% so với cùng kỳ 

năm trước (trong đó: thu nợ của năm 2018 chuyển sang  là 5.082 triệu đồng). Bên 

cạnh những kết quả đạt được nhưng vẫn còn thất thu ở một số lĩnh vực; dự báo có 

một số khoản thu, sắc thuế có khả năng không hoàn thành dự toán (Thuế tài 
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nguyên, Thuế TTĐB, thuế GTGT, thu tiền sử dụng đất); Còn 04 phường, xã thu 

ngân sách đạt thấp cả về tiến độ và so với cùng kỳ, (phường Hoàng Văn Thụ, 

phường Vĩnh Trại, phường Đông Kinh, xã Quảng Lạc); Việc triển khai thực hiện 

Đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh dựng rạp, nấu cỗ lưu động 

hiệu quả chưa cao; Công tác quản lý nợ đọng thuế hiệu quả chưa cao, chưa có 

những biện pháp xử lý kiên quyết đối với những hộ chây ỳ, nợ đọng thuế. Số nợ 

thuế phát sinh cao, tổng số nợ thuế tính đến 30/9/2019 là 38.979 triệu đồng 

chiếm 9,2% trên tổng dự toán 2019. 

1.5. Về công tác tham mưu cho UBND thành phố thực hiện quản lý tài 

sản công và công tác thẩm định, quyết toán dự  án hoàn thành thuộc nguồn vốn 

nhà nước: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, 

chủ động, tích cực tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công theo quy định của Luật. Đồng thời tham mưu cho UBND 

thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài 

sản công trên địa bàn thành phố theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; 

Thường xuyên phối hợp tốt với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công 

và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Các dự án trình thẩm tra đều được phòng 

tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng.  Việc mua sắm 

tài sản công của các đơn vị đều được thực hiện theo đúng Quy định. Trong 9 

tháng đầu năm 2019, Phòng đã thực hiện cung cấp 08 lượt thông tin về giá cho 06 

đơn vị với tổng số tiền các đơn vị đề nghị là 413 triệu đồng, tổng số tiền sau trả 

lời giá là 394 triệu đồng (giảm 19 triệu đồng so với giá các đơn vị đề nghị); hướng 

dẫn 25 đơn vị thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ với tổng kinh phí 

11.802 triệu đồng. Các đơn vị đã thực hiện đúng quy định về mua sắm tài sản, 

hàng hóa và tài sản được hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán của các đơn vị.  

Về quản lý sử dụng nhà, đất, quản lý sử dụng xe ô tô: Phòng TC-KH đã 

phối hợp với các đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng đất được giao đúng quy 

định; tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về công tác quản lý, sắp xếp, 

xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đã rà soát 46/46 đơn vị với tổng 

số cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý là 201 cơ sở. Sau khi tiến hành rà soát đã 

tham mưu, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố. Thực hiện quản lý sử dụng 

đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo theo quy định của pháp luật 

và chế độ hiện hành. 

Về công tác thẩm tra, quyết toán các dự án hoàn thành năm 2018 và 9 

tháng đầu năm 2019: Năm 2018 thực hiện thẩm tra quyết toán 54 dự án, giá trị 

quyết toán chủ đầu tư và nhà thầu lập là 87.736,2 triệu đồng, giá trị sau thẩm tra 

quyết toán là 87.128,7 triệu đồng, qua công tác thẩm tra đã giảm trừ 607,6 triệu 

đồng.  9 tháng đầu năm 2019 thực hiện thẩm tra quyết toán 33 dự án, giá trị quyết 

toán chủ đầu tư và nhà thầu lập 58.175,4 triệu đồng, giá trị sau thẩm tra quyết toán 

57.947,2 triệu đồng, qua công tác thẩm tra đã giảm trừ 228,2 triệu đồng.  
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Bên cạnh những kết quả trên, vẫn còn một số hạn chế như: Việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài sản nhà nước còn hạn chế; việc cập 

nhật tài sản vào phần mềm quản lý tài sản có lúc chưa đầy đủ, chưa kịp thời; công 

tác quản lý hồ sơ tài sản chưa thực hiện đầy đủ; Công tác kiểm tra tài sản sau mua 

sắm còn hạn chế; một số khu đất công còn trống không sử dụng, nhưng chậm tham 

mưa đề xuất hướng xử lý; Chưa kiên quyết trong việc đôn đốc các chủ đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án và hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án đã 

hoàn thành; Chưa tham mưu, đề xuất cho UBND thành phố các giải pháp xử lý 

các chủ đầu tư kéo dài thời gian thực hiện dự án, chậm tổ chức nghiệm thu, bàn 

giao đưa vào sử dụng, chậm hoàn thiện hồ sơ quyết toán.  

1.6. Về công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn: UBND 

thành phố đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phòng, chống 

bệnh động vật trên cạn, bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Kịp thời ban hành và triển 

khai thực hiện kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Chỉ đạo TTDVNN thành phố và UBND 

các phường xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tính chất nguy hại và các 

biện pháp phòng, chống bệnh dịch, xác định vùng dịch, thành lập các chốt kiểm 

dịch và dập dịch kịp thời, các hộ chăn nuôi, kinh doanh giết mổ, vận chuyển 

động vật chấp hành nghiêm túc việc phun tiêu độc khử trùng khu vực kinh 

doanh, giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo hướng dẫn của 

cán bộ thú y. Thực hiện tiêu hủy số lợn mắc bệnh dịch theo đúng quy trình kỹ 

thuật, đẩm bảo VSMT. Tuy nhiên, thời gian từ giữa tháng 4,5,6 bệnh dịch lây 

lan nhanh, lây lan diện rộng, số lượng tiêu hủy lớn, việc hỗ trợ cho các đối 

tượng tham gia phòng chống dịch chưa kịp thời. 

1.7. Về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Vĩnh Trại và 

phường Tam Thanh năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019:  

Năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 

ủy, HĐND và sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, công tác quản lý 

trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn phường Tam Thanh và Vĩnh trại được 

triển khai thực hiện ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả; UBND phường đã có 

nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên môn và khối phố 

nâng cao trách nhiệm, tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn; Phối hợp kiểm tra 100% các công trình xây dựng trên địa bàn, 

nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng được kiểm tra phát hiện, xử lý từ khi 

mới khởi công xây dựng. Tình trạng công trình không có giấy phép xây dựng 

ngày càng giảm, ý thức chấp hành đề nghị cấp giấy phép khi xây dựng công 

trình của người dân ngày càng được nâng cao. Qua kiểm tra 462/462 công trình 

xây dựng trên địa bàn 02 phường (424 công trình phải xin cấp phép xây dựng và 

38 công trình được miễn phép) phát hiện 08/424 công trình xây dựng không có 

giấy phép (tỷ lệ 1,88%, giảm 0,22% so với cùng kỳ), 416/424 công trình có giấy 

phép xây dựng (tỷ lệ 98,1%, tăng 0,22% so cùng kỳ); 04 công trình xây dựng sai 

quy hoạch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND các phường đã quan tâm 

công tác kiện toàn Đội quản lý TTĐT, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 
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phụ trách địa bàn, khu vực. Tuy nhiên, công tác quản lý công trình xây dựng 

thiếu chặt chẽ, chưa quan tâm thường xuyên kiểm tra xây dựng và theo nội dung 

giấy phép, hồ sơ thiết kế đã được duyệt; Vẫn còn có công trình sai nội dung giấy 

phép và sai quy hoạch (số công trình xây dựng sai phép tại phường Vĩnh Trại 

còn cao, chiếm tỷ lệ 8,46%, tăng 3,46% so với nghị quyết HĐND đề ra); công 

tác kiểm tra, xử lý một số công trình vi phạm TTXD chưa kịp thời, chưa triệt để, 

mới chỉ dừng lại ở bước xử phạt VPHC, chưa tổ chức cưỡng chế công trình xây 

dựng vi phạm; năng lực công tác của một số cán bộ còn hạn chế. 

1.8. Về thực hiện cải tạo, chỉnh trang một số tuyến vỉa hề trên địa bàn 

thành phố đối với UBND phường Đông Kinh và UBND phường Vĩnh Trại: 

UBND phường Vĩnh Trại và Đông Kinh đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế 

hoạch kiểm tra của Thường trực HĐND thành phố. Các công trình dự án cơ bản 

được triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND thành phố. 

- Việc chỉnh trang, cải tạo các tuyến vỉa hè đường Lê Đại hành, đường 

Phai vệ: Cơ bản nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện chủ trương của thành 

phố. Tại thời điểm kiểm tra, tuyến vỉa hè đường Phai vệ được thi công theo hiện 

trạng vỉa hè hiện có. Tuyến vỉa hè thuộc địa phận phường Vĩnh Trại đã thi công 

được được vỉa hè trước cửa 62/68 hộ gia đình, tại đại phận phường Đông Kinh thi 

công được 42% khối lượng công trình đảm bảo tiến độ đề ra; chất lượng thi công cơ 

bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, còn một số hộ dân chưa đồng tình ủng hộ nên tại một số 

điểm chưa thi công được; Riêng tuyến vỉa hè tuyến đường Lê Đại Hành chưa thực 

hiện thi công. 

- Đối với tuyến vỉa hè Thác Mạ 5, khu Tái định cư Thác Mạ: Đã thi công 

xong và đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình; trên 

tuyến vỉa hè còn có một số hộ dân lấn chiếm xây bê tông làm bồn hoa, đặt các 

chậu cây cảnh, trồng rau trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. 

 1.9. Về đầu tư xây dựng cơ bản đối với Ban QLDA: Năm 2019, Ban 

QLDA được giao quản lý tổng 69 danh mục dự án với tổng số vốn 161.440 triệu 

đồng, phân bổ đối với 65 danh mục dự án. Phối hợp với nhà đầu tư thực hiện dự 

án theo hình thức đối tác công tư (PPP) 01 dự án. Để thực hiện quản lý tốt các 

dự án được giao, Ban QLDA đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm 

2019, xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai 

thực hiện danh mục các dự án đầu tư, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng 

lãnh đạo, cán bộ triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch, đồng thời tham 

mưu cho UBND thành phố các văn bản triển khai về công tác đầu tư xây dựng 

các công trình, dự án năm 2019 thuộc phạm vi quản lý của Ban. Thường xuyên 

phối hợp với các đơn vị của sở, ban, ngành của tỉnh và các phòng, ban, cơ quan 

chuyên môn, các đoàn thể của thành phố thực hiện công tác quản lý đầu tư, quản 

lý chất lượng công trình được đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định, 

chất lượng một số công trình đã được nâng lên. Trong quá trình triển khai các dự án, 

Ban QLDA đã cơ bản chấp hành nghiêm túc các văn bản pháp luật trong lĩnh vực 

đầu tư xây dựng cơ bản về trình tự, thủ tục đầu tư, quy trình quản lý chất lượng từ 

chuẩn bị đầu tư đến kết thúc dự án. Việc lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng xây 
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dựng của đơn vị đều được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, quy trình của 

Luật Đấu thầu và các Nghị định và các Thông tư hướng dẫn. Tại thời điểm giám 

sát đã thực hiện hoàn thành giải ngân, thanh toán đối với 05 dự án đã quyết toán 

trước 31/12/2018; Hoàn thành và cơ bản hoàn thành 36 dự án (34 dự án chuyển 

tiếp, 02 dự án khởi công mới). Đang triển khai thi công 10 công trình (02 dự án 

chuyển tiếp, 08 dự án khởi công mới). Cụ thể: 

- Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: Thực hiện chuẩn bị đầu tư đối với 15 

dự án, tạm dừng hoãn 03 danh mục dự án. Tính đến tháng 31/10/2019, có 13 dự án 

được quyết định chủ trương đầu tư; 04 dự án được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đầu tư xây dựng và thực hiện bước lựa chọn nhà thầu, triển khai bước thực 

hiện dự án; 09 dự án đang trình các cơ quan chuyên môn tỉnh, thành phố thẩm định. 

- Các dự án khởi công mới trong năm 2019: Đến tháng 31/10/2019, đã 

hoàn thành quyết toán 03 công trình (01 dự án tạm dừng hoãn) và đang thực hiện 

thi công 06 công trình. Kế hoạch vốn năm 2019: 39.618,9 triệu đồng; Khối lượng 

thực hiện 25.810,7 triệu đồng, đạt 65,14% kế hoạch vốn; Giải ngân thanh toán đạt 

32.772,9 triệu đồng, bằng 82,72% kế hoạch vốn.  

- Công tác nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, dự án 

và bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Tính đến thời điểm 31/10/2019 đã thi 

công hoàn thành, tổ chức quyết toán, bàn giao và chuẩn bị bàn giao đưa vào sử 

dụng đối với 36 công trình. 

- Kết quả giải ngân các dự án thuộc ngân sách thành phố 10 tháng đầu 

năm 2019:Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 là 161.440 triệu đồng; Vốn được 

phòng TC-KH nhập Tabmis (hệ thống quản lý ngân sách) 95.615 triệu đồng; Giá trị 

khối lượng thực hiện đạt 72.899 triệu đồng; Giá trị giải ngân, thanh toán đạt 54.657 

triệu đồng, bằng 57% số vốn được nhập Tabmis. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án còn có những hạn 

chế như: Công tác giám sát và quản lý chất lượng một số dự án chưa được thường 

xuyên, dẫn đến chất lượng một số hạng mục của các dự án chưa đảm bảo; Việc đôn 

đốc, phối hợp với các đơn vị lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ 

đề nghị thẩm định quyết toán còn chậm và phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần; tiến 

độ nghiệm thu, giải ngân vốn đầu tư xây dựng các dự án không đảm bảo kế hoạch 

đề ra (10 tháng đầu năm 2019 giá trị giải ngân thanh toán chỉ đạt 57% số vốn được 

nhập Tabmis); Việc tham mưu triển khai một số dự án trọng điểm liên quan đến 

giải phóng mặt băng còn chậm, chưa đạt tiến độ đề ra. Việc đôn đốc, phối hợp với 

các đơn vị tư vấn triển khai công tác khảo sát, thiết kế, dự toán một số dự án còn 

chậm, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án. 

2. Về Văn hóa - xã hội 

2.1. Về công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách và công tác an 

sinh xã hội dịp Tết nguyên đán 2019: Phòng LĐTB&XH đã chủ động tham mưu 

cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo; rà soát các hộ gia đình 

chính sách người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có người khuyết 

tật, bệnh hiểm nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hộ gia đình có hoàn cảnh 
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khó khăn để đề xuất hỗ trợ, thăm, tặng quà dịp tết Nguyên đán, đảm bảo không 

chồng chéo, trùng lặp. Tổ chức tiếp nhận, phân bổ và chuyển quà từ nguồn ngân 

sách nhà nước, nguồn xã hội hóa đến tận tay các hộ gia đình thuộc diện chính 

sách trên địa bàn thành phố, đảm bảo gia đình nào cũng có quà. 

- Tặng quà cho các đối tượng chính sách: Tiếp nhận và chuyển quà của 

Chủ tịch nước đến 957 gia đình chính sách người có công trên địa bàn, với tổng 

số kinh phí là 198,6 triệu đồng; Chuyển quà của UBND Tỉnh đến 957 gia đình 

chính sách người có công, với tổng số kinh phí là 382,8 triệu đồng; Tham mưu 

thành lập 04 đoàn lãnh đạo thành phố, đến thăm, tặng quà trực tiếp tại 22 hộ gia 

đình chính sách người có công trên địa bàn (trị giá quà 11 triệu đồng). 

- Tặng quà cho gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn:  

Tiếp nhận quà của tỉnh và vận động xã hội hóa, tặng quà cho có 559 hộ (gồm 53 

hộ nghèo, 61 hộ cận nghèo và 445 hộ gia đình, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn 

cảnh khó khăn) với tổng số quà trị giá 279,5 triệu đồng. Ngoài ra, các phường, 

xã đã chủ động từ nguồn kinh phí của phường, xã và nguồn vận động xã hội hóa 

từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà cho 728 hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người cao tuổi cô đơn, hộ bảo trợ xã hội..., với số 

kinh phí là 246 triệu đồng. 

- Tặng quà Nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu 

tú và nguyên lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Đề xuất từ nguồn đảm bảo xã hội 

tặng 127 xuất quà với tổng số kinh phí là 63,5 triệu đồng. 

2.2. Về công tác nguồn vốn vay ủy thác từ nguồn ngân sách thành phố 

năm 2014 đến hết tháng 7/2019: 

- Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã chủ động tham mưu cho 

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 

40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chỉ thị số 

09-CT/TU, ngày 07/8/2012 của Thành ủy Lạng Sơn về tăng cường sự lãnh đạo 

nâng cao hiệu quả sử dụng và xử lý thu hồi nợ quá hạn về nguồn vốn ưu đãi cho 

vay qua NHCSXH; kịp thời tham mưu cho UBND thành phố ban hành các quyết 

định phê duyệt phân bổ nguồn vốn vay cho các dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, 

duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn các xã, phường. Thực hiện cho vay, thu 

nợ, thu lãi và phân bổ lãi thông qua các tổ chức Hội nhận ủy thác (Hội Cựu chiến 

binh, Hội LHPN, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên) theo quy định tại Quyết 

định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về Quy chế quản 

lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho 

vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. UBND, Ban giảm nghèo các xã phường hướng dẫn thực hiện đảm 

bảo đúng nguyên tắc, quy trình quản lý, cho vay vốn: doanh số cho vay từ năm 

01/01/2014 đến 30/6/2019 là 3.216 triệu đồng với 132 dự án, thu hút 132 người 

lao động. Doanh số thu nợ là 2.038 triệu đồng; tổng dư nợ là 1.223 triệu đồng/38 

dự án. Chất lượng cho vay, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố được nâng 
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lên, qua khảo sát thực tế tại 16 hộ cho vay chưa phát hiện trường hợp hộ vay sử 

dụng vốn sai mục đích, không có nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi bình quân tháng đạt 

99%. Hằng năm chương trình cho vay tạo việc làm từ nguồn vốn ngân sách 

thành phố luôn phát huy được hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập cho người lao 

động, ổn định cuộc sống cho người dân. 

Tuy nhiên, nguồn vốn còn hạn hẹp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các hộ 

dân trên địa bàn; Một số cấp ủy chính quyền, tổ chức chính trị xã hội cơ sở chưa 

thật sự quan tâm thực hiện theo chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính 

sách xã hội. 

2.3. Về công tác huy động xã hội hóa giáo dục tại trường THCS Vĩnh Trại: 

Năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019, Ban giám hiệu nhà trường đã 

tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đảm bảo đúng trình 

tự theo quy định của ngành. Công tác quản lý tài chính và tài sản vận động được 

thực hiện đúng nguyên tắc, công khai minh bạch. Từ nguồn xã hội hóa giáo dục 

nhà trường đã trang bị thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập cho các em học 

sinh đảm bảo thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt nhu 

cầu dạy và học. Trong hai năm học, nhà trường đã vận động, tiếp nhận, quản lý 

và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các hiện vật được ủng hộ với tổng giá trị 

là 306,574 triệu đồng. Vận động tài trợ bằng tiền mặt từ quĩ “chia sẻ yêu 

thương” của cán bộ GVNV, phụ huynh, học sinh và doanh nghiệp: 42.112.000 

đồng (đã chi: 30.600.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong 

trường. Hiện còn 11.512.000 đồng, dự kiến sẽ chi cho năm học 2019-2020). Tuy 

nhiên, Việc báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về quyết toán thu, chi tài chính 

theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm theo quy định đôi lúc chưa kịp 

thời. 

3. Về lĩnh vực tư pháp - xây dựng chính quyền 

3.1. Về tình hình cháp hành pháp luật về hoạt động giám sát của Thường 

trực HĐND, các Ban HĐND đối với xã Quảng Lạc và phường Đông Kinh: 

Thường trực HĐND các phường, xã đã thực hiện tương đối tốt công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát hằng 

năm của Thường trực HĐND và các ban HĐND phường theo quy định của 

Luật; Quan tâm nâng cao chất lượng giám sát, đổi mới nội dung giám sát chuyên 

đề trên hầu khắp các lĩnh vực kinh tế- xã hội; quốc phòng- an ninh; các vấn đề 

cử tri quan tâm; đại biểu HĐND phường, xã phát huy tương đối tốt vai trò, 

nhiệm vụ trong việc phát biểu ý kiến, chất vấn tại các kỳ họp HĐND; Công tác 

giám sát chuyên đề được thực hiện cơ bản theo trình tự, thủ tục luật định. Từ 

đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tiến hành giám sát chuyên đề được 40 cuộc với 40 

lượt cơ quan, đơn vị (phường Đông Kinh 20 cuộc, xã Quảng Lạc 20 cuộc). Sau 

giám sát, Thường trực HĐND và các ban HĐND đã quan tâm theo dõi, đôn đốc 

việc khắc phục các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát, các kết luận, kiến 

nghị của Đoàn giám sát cơ bản được thực hiện, khắc phục tương đối tốt. Thực 

hiện nghiêm việc đảm bảo kinh phí chi cho hoạt động giám sát theo quy định; 



 

11 

Thường trực HĐND thực hiện tiếp công dân  theo quy định. Việc tổng hợp, đôn 

đốc các cơ quan hữu quan giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo trên địa bàn được quan tâm thực hiện; đến nay không có đơn 

thư khiếu nại, tố cáo kéo dài chậm được giải quyết; không có điểm nóng phức 

tạp về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Việc lưu trữ hồ sơ, tài 

liệu giám sát thực hiện khoa học, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. 

Tuy nhiên, việc lựa chọn các nội dung giám sát chuyên đề của Thường 

trực HĐND và các ban HĐND chưa bao quát hết các lĩnh vực. Nội dung giám 

sát chuyên đề của các Ban HĐND chủ yếu tập trung ở một lĩnh vực, đối tượng 

giám sát chủ yếu ở các khối, thôn. Chưa quan tâm mở rộng đối tượng, phạm vi 

giám sát, khảo sát để kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ 

chức thực hiện Nghị quyết HĐND để có kiến nghị khắc phục kịp thời; Còn một 

số đại biểu HĐND chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc dự các kỳ 

họp HĐND, tiếp xúc cử tri, nắm bắt tình hình ở địa bàn nơi ứng cử; quá trình dự 

họp còn ngại va chạm, ít có ý kiến phát biểu, chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm 

hoặc các vấn đề còn bức xúc ở cơ sở. Số lượng phiếu chất vấn tại các kỳ họp 

thường lệ còn ít; Việc chấp hành các quy định về thời hạn ban hành Báo cáo kết 

luận giám sát của một số Đoàn giám sát của HĐND phường Đông Kinh còn 

chậm theo quy định. Chưa tổ chức giám sát lại việc thực hiện các thông báo kết 

luận, kiến nghị giám sát đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc các kết 

luận, kiến nghị của Đoàn giám sát.  

3.2. Về Tình hình chấp hành pháp luật về xử lý tin báo, tố giác tội phạm; 

việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra các vụ án hình sự tại cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an thành phố:  

- Tình hình chấp hành pháp luật về tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội 

phạm: Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã nhận thức 

đúng đắn, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của khâu công tác này. Đã chỉ đạo sâu 

sát, quyết liệt để từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm; phân công cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm  trực 

ban 24/24h, đảm bảo tiếp nhận 100% tin báo, tố giác của công dân. Chỉ đạo 

Công an các phường, xã duy trì nghiêm chế độ trực ban, tiếp nhận và chuyển tin 

báo tố giác kịp thời theo quy định. Kịp thời thông tin, báo cáo để Viện kiểm sát 

thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến 

nghị khởi tố theo quy định. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2019, cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tiếp nhận 272 tin; đã giải quyết 253 tin; 

đang giải quyết 19 tin theo thẩm quyền. Việc giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm của Cơ quan điều tra cơ bản bảo đảm sự tuân thủ đúng quy định của 

BLTTHS. Không để xảy ra tình trạng có tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, 

nhưng hết thời hạn giải quyết vẫn không ra quyết định giải quyết hoặc không trả 

lời cho người chuyển tố giác, tin báo tội phạm đến. 

- Tình hình chấp hành pháp luật về tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra các vụ 

án hình sự: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố đã thụ lý, giải quyết 371 vụ/550 bị can. Đã ra quyết định 

đình chỉ điều tra 16 vụ/18 bị can ( trong đó 12/16 vụ do bị hại rút đơn yêu cầu); 
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tạm đình chỉ 16 vụ/11 bị can ( lý do tạm đình chỉ điều tra chủ yếu do bị can bỏ 

trốn khỏi địa phương, cơ quan điều ra đã ra quyết định truy nã đối với 10 vụ/11 

bị can; phục hồi điều tra 9 vụ/8 bị can). Các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ 

điều tra vụ án, bị can đều được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp kiểm sát chặt 

chẽ, đảm bảo đúng căn cứ, quy định pháp luật. Việc xử lý các biện pháp ngăn 

chặn, biện pháp cưỡng chế; các tài liệu, chứng cứ trong vụ án đều được bảo 

quản, xử lý đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. 

Tuy nhiên quá vẫn còn một số hạn chế như: Việc giữ nguyên hiện trường 

một số vụ việc sau khi lực lượng Công an cấp xã nắm thông tin, báo cáo thành 

phố xử lý còn chưa đảm bảo; Việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm một số 

trường hợp còn chậm, phải gia hạn điều tra, xác minh; Đối với các vụ việc người 

bị hại cố tình không hợp tác trong quá trình điều tra, xử lý tin báo tố giác tội 

phạm, nhưng chưa có biện pháp nghiệp vụ cụ thể để đẩy nhanh tiến độ điều tra, 

xác minh. 

3.3. Về việc tổ chức phiên họp giải trình trong thời gian giữa hai kỳ họp 

HĐND: Thường trực HĐND thành phố tổ chức 01 phiên họp giải trình giữa hai 

kỳ họp về về việc thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung số nhà và tên ngõ của Lãnh 

đạo UBND thành phố Lạng Sơn.  

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 thời 

điểm phiên giải trình đã thực hiện cấp được 5.919 chứng nhận số nhà cho nhân 

dân 37/37 tuyến đường tại 05 phường. Bàn giao giấy chứng nhận số nhà để 

UBND các phường giao các khối trao cho nhân dân thực hiện là 4.409 chứng 

nhận, nhân dân đã thực hiện gắn 3.505 biển số nhà riêng (Ngoài ra, còn thực 

hiện điều chỉnh, cấp giấy chứng nhận và gắn biển số nhà cho 175 hộ gia đình 

trong 05 tuyến đường, ngõ không trong đề án). Kinh phí làm và gắn biển số nhà 

do nhân dân các khối phố tự thỏa thuận, thống nhất. thực hiện điều chỉnh và cắm 

được 428 biển số ngõ (theo Đề án 385 ngõ, phát sinh 43 ngõ so với Đề án);  

thực hiện điều chỉnh lại 250 tên ngõ trên các tuyến đường, phố theo số nhà. Đã 

thực hiện quyết toán kinh phí lắp đặt tên ngõ vào năm 2018. . 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. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố đã 

bám sát nghị quyết năm 2019 của BCH Đảng bộ thành phố và các nghị quyết 

HĐND thành phố để cụ thể hoá nội dung, chương trình giám sát năm 2019; hoạt 

động giám sát được bảo đảm thực hiện theo đúng Luật Hoạt động giám sát của 

Quốc hội và HĐND năm 2015 và Quy chế hoạt động của HĐND thành phố 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố 

đã hoàn thành chương trình giám sát đề ra; hoạt động giám sát tiếp tục có sự đổi 

mới theo từng công việc cụ thể; Nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm về 

những vấn đề quan trọng, có tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu 

phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đầu tư XDCB của thành phố; 

Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau giám sát được tăng 

cường, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm; Chất 

lượng giám sát ngày càng được nâng lên và có hiệu quả; ngoài việc nghe báo 

cáo, các đoàn giám sát đã phân công thành viên kiểm tra sổ sách, hồ sơ, chứng 

từ, kiểm tra trực tiếp các công trình XDCB, khảo sát thực tế các mô hình,... do 

đó đã thu thập được nhiều thông tin phục vụ giám sát để có kết luận sát thực 

nhất. Khi tham gia đoàn giám sát các thành viên đoàn đã phát huy tinh thần 

trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc sự phân công của trưởng đoàn, có những ý 

kiến xác đáng góp phần đạt kết quả tốt cho công tác giám sát.  

Sau mỗi cuộc giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đều có 

thông báo kết luận kết quả giám sát, đánh giá rõ ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, 

khuyết điểm của đơn vị chịu sự giám sát, đồng thời đưa ra 134 kiến nghị đối với 

các cơ quan đơn vị (70 kiến nghị với đơn vị chịu sự giám sát, 44 kiến nghị đối 

với UBND thành phố và 20 kiến nghị đối với các cơ quan đơn vị liên quan), yêu 

cầu cơ quan, đơn vị có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc 

thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Các ý kiến, kiến nghị của Thường trực 

HĐND đều được UBND thành phố, đơn vị được kiểm tra, giám sát, cơ quan liên 

quan nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện. 

2. Hạn chế, khuyết điểm 

Hoạt động giám sát chủ yếu do Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực 

hiện, việc tham gia hoạt động giám sát của các đại biểu còn hạn chế, hoạt động 

giám sát của Tổ đại biểu chủ yếu thực hiện giám sát tại kỳ họp; Vai trò của một 

số đại biểu HĐND thành phố trong hoạt động giám sát chưa thể hiện rõ, thời 

gian dành cho việc nghiên cứu phục vụ cho giám sát của đại biểu còn ít. 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM 

SÁT CỦA HĐND THÀNH PHỐ 

1. Thường trực HĐND thành phố thực hiện điều hoà, phân công các Ban 

HĐND và chỉ đạo bộ phận Văn phòng giúp việc cho Thường trực HĐND 

thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan có 

liên quan thực hiện kiến nghị sau giám sát nghiêm túc, kịp thời. 
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2. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực 

HĐND, huy động trí tuệ của các đại biểu HĐND trong việc xem xét, quyết định 

đến những vấn đề quan trọng của thành phố tại các kỳ họp HĐND.   

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát phải được chuẩn bị chu đáo, 

đúng trình tự, quy định của pháp luật.  

4. Các báo cáo kết quả giám sát và những kiến nghị đưa ra cần có căn cứ 

pháp lý và phù hợp với thực tiễn, mỗi kiến nghị phải xác định rõ chủ thể chịu 

trách nhiệm thực hiện, đồng thời đưa ra các mốc thời gian cụ thể để yêu cầu cơ 

quan được giám sát và các cơ quan liên quan phải xem xét, giải quyết kịp thời. 

5. Việc đôn đốc, theo dõi thực hiện kiến nghị sau giám sát cần kết hợp nhiều 

hình thức để các kiến nghị giám sát của HĐND được tiếp thu thực hiện kịp thời. 

Trong trường hợp kiến nghị chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa đạt yêu 

cầu, HĐND tổ chức giám sát lại việc thực hiện các kiến nghị; làm việc trực tiếp với 

cơ quan có thẩm quyền, hoặc nêu thành câu hỏi chất vấn tại kỳ họp HĐND. 

Trên đây là kết quả giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND 

thành phố năm 2019, Thường trực HĐND trân trọng báo cáo kỳ họp./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQ thành phố; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại TP;  

- Các đại biểu HĐND thành phố; 

- TAND, VKSND, Chi cục THADS TP;  

- TT HĐND, UBND các phường, xã;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- Trang thông tin, điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Phạm Đức Huân 
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