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NGHỊ QUYẾT
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân
thành phố Lạng Sơn năm 2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
ngày 20 tháng 11 năm 2015;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1023/TTr-HĐND ngày 07/7/2020 của Thường
trực Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân
dân thành phố Lạng Sơn năm 2021, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng
nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của HĐND thành phố Lạng
Sơn năm 2021, cụ thể như sau:
1. Xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội
đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án
dân sự thành phố.
Xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo về thực hiện dự toán
ngân sách nhà nước; về quyết toán ngân sách nhà nước; về công tác phòng,
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về tình hình an ninh,
trật tự, an toàn xã hội; về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; về
công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn.
2. Xem xét việc trả lời chất vấn của người bị chất vấn quy định tại điểm d,
Khoản 1 Điều 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
3. Xem xét quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố, Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân cấp xã có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, văn bản quy
phạm pháp luật của tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.
4. Giám sát chuyên đề
a. Lĩnh vực kinh tế: Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021. Trong đó tập trung vào

một số nội dung sau: Công tác thu, chi ngân sách; Đề án "phát triển du lịch
thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", quan tâm giám sát
Đề án phát triển kinh tế đêm và xây dựng tuyến phố đi bộ; Việc thực hiện Nghị
quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025;
Công tác xây dựng nông thôn mới.
b. Lĩnh vực quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản: Tình
hình, kết quả thực hiện Dự án Đo đạc chỉnh lý đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ
địa chính trên địa bàn thành phố; Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý
đô thị.
c. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Việc triển khai thực hiện chương trình giáo
dục phổ thông mới; thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành
phố Lạng Sơn.
d. Lĩnh vực tư pháp: Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về
về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã;
Công tác quản lý nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội; Hoạt động của các cơ
quan tư pháp trên địa bàn thành phố.
đ. Giám sát lại một số nội dung đã được các đoàn giám sát kiến nghị trong
năm 2020.
Điều 2. Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành
phố ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khoá
XX, kỳ họp thứ Mười ba, thông qua ngày 29/7/2020./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (b/c);

CHỦ TỊCH

- VP HĐND tỉnh (b/c);
- TT Thành uỷ (b/c);
- TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố;
- Các Đại biểu HĐND thành phố khóa XX;
- UBMTTQ, VKSND, TAND thành phố;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- HĐND và UBND các phường, xã;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, HSKH.
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