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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố 9 tháng đầu năm,  

Chương trình hoạt động 3 tháng cuối năm 2020 

 

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

số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội về việc Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Quy chế hoạt động của HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực 

HĐND thành phố báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THÀNH PHỐ 

1. Tổ chức các kỳ họp HĐND 

 * Các tác chuẩn bị kỳ họp: Thường trực HĐND thành phố đã ban hành các 

văn bản thông báo thời gian tổ chức kỳ họp, phân công chuẩn bị báo cáo, thẩm tra 

các báo cáo. Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Tổng hợp ý kiến kiến nghị cử 

tri chuyển các cơ quan hữu quan của thành phố giải quyết và trả lời các kiến nghị 

của tri đúng quy định.  

1.1. Kỳ họp cuối năm 2019 (Kỳ họp thứ Mười một)  

Kỳ họp được tổ chức trong thời gian 02 ngày, từ ngày 17 đến hết ngày 

18/12/2019. Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, khoa học, dành nhiều thời 

gian cho nội dung thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn. Kỳ họp đã thông qua 07 

Nghị quyết để triển khai thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh trong năm 2020.  

1.2. Kỳ họp bất thường (Kỳ họp thứ Mười hai) 

Kỳ họp thứ Mười hai diễn ra trong 1/2 ngày (06/5/2020), được tổ chức 

theo hình thức họp trực tuyến để xem xét, quyết định một số nội dung về đầu tư, 

xây dựng, quy hoạch của Thành phố. Tại kỳ họp các đại biểu HĐND đã thảo 

luận và biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết về việc: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 05 năm 2016-2020 thành phố Lạng Sơn; Điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch đầu tư công năm 2020 thành phố Lạng Sơn; Giao UBND thành phố Quyết 

định Chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp 

huyện quản lý trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Nhiệm vụ Điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

1.3.  Kỳ họp giữa năm (Kỳ họp thứ Mười ba)  

Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày (ngày 28 và 29/7/2020) đã hoàn thành nội 

dung, chương trình đề ra, đảm bảo chất lượng, trình tự theo quy định. Công tác 
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điều hành của Chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, 

đúng quy định; giảm thời lượng trình bày các báo cáo, dành thời gian thích hợp 

cho việc thảo luận tại tổ, đã có 19 đại biểu phát biểu ý kiến, với 48 nội dung, chủ 

yếu tập trung vào những hạn chế, giải pháp trong thời gian tới về công tác quản 

lý đất đai, môi trường, trật tự đô thị, thu ngân sách,… có 34 ý kiến được lãnh 

đạo thành phố làm rõ tại các tổ, 14 nội dung Thường trực HĐND thành phố đề 

nghị UBND thành phố và các cơ quan giải trình, làm rõ tại Hội trường.  

Đại biểu HĐND thành phố nhất trí cao, biểu quyết thông qua 16 Nghị 

quyết. Kỳ họp đã thực hiện công tác bầu, miễn nhiệm nhân sự  đảm bảo đúng 

trình tự, thủ tục theo quy định 1. Kỳ họp được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Lạng Sơn truyền thanh trực tiếp để kịp thời đưa tin, phản ánh đầy đủ nội dung kỳ 

họp đến toàn thể cử tri trên địa bàn thành phố.  

Ngay sau các kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố chủ động phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan 

liên quan hoàn thiện các nghị quyết, biên bản kỳ họp gửi Thường trực HĐND tỉnh 

theo quy định.  

2. Tổ chức các cuộc họp của Thường trực HĐND 

Hằng tháng, hằng quý Thường trực HĐND thành phố đều tổ chức cuộc 

họp giao ban giữa thường trực HĐND với các ban HĐND để đánh giá các hoạt 

động của Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố từ đó điều chỉnh 

nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế và đưa ra phương hướng hoạt động 

cho tháng và quý tếp theo. Trước mỗi kỳ họp HĐND thành phố đều tổ chức các 

cuộc họp liên tịch giữa TT HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ VN thành phố và các Ban HĐND để thống nhất nội dung, chương trình 

kỳ họp. Trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức 12 cuộc họp. 

3. Hoạt động giám sát 

3.1. 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 thực hiện quyền chất vấn đối với Ủy viên UBND và 

nêu những vấn đề đang được cử tri quan tâm đề nghị UBND, các cơ quan hữu 

quan giải trình làm rõ các nội dung chất vấn và ý kiến, đề nghị. Tại các phiên 

                                                 
1 Miễn nhiệm một số chức danh: Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố (bà Lương Thị 

Liên); Chủ tịch UBND thành phố (ông Lê Trí Thức); Uỷ viên UBND thành phố (ông Đặng Văn Tuyến, 

ông Ngô Hiền và bà Vi Thị Quỳnh Mai); Phó Chủ tịch HĐND thành phố (bà Nguyễn Thị Phương Lan, 

bà Vũ Kim Liên); Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố (bà Nguyễn Thị Hường); đại biểu HĐND 

thành phố (ông Lê Trí Thức).  Bầu bổ sung một số chức danh: Chủ tịch UBND thành phố (ông Nguyễn 

Văn Hạnh); Phó Chủ tịch UBND thành phố (ông Đặng Quốc Minh); Ủy viên UBND thành phố (ông 

Nguyễn Văn Quyền, bà Hồ Thị Tố Uyên, bà Nguyễn Lệ Thùy); Phó Chủ tịch HĐND thành phố (bà 

Nguyễn Thị Hường); Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố (bà Hoàng Thị Huyền). 
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chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn 

của thành phố và Chủ tịch UBND thành phố đã giải trình làm rõ 05 nội dung 

chất vấn đối 04 Ủy viên UBND thành phố và 70 nội dung của các đại biểu 

HĐND thành phố. 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. 

3.2. Giám sát thường xuyên: Giám sát UBND, các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND thành phố trong 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 trước và sau các kỳ họp HĐND…Qua giám sát nhận 

thấy: UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ 

UBND tỉnh giao, các Nghị quyết của BCH, BTV Thành ủy, Nghị quyết của 

HĐND và kế hoạch của UBND thành phố đề ra. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ 

đề năm 2020 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính - Đẩy mạnh thu hút đầu 

tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng đô thị văn minh - Phục vụ người dân 

và doanh nghiệp". Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tiếp tục 

được quan tâm đổi mới; kịp thời ban hành các quyết định về việc giao chỉ tiêu 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 

đến các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã để tổ chức triển khai thực 

hiện; quyết định về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2020 và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã được 

phê duyệt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, đến nay trên địa bàn thành phố không có 

trường hợp nào nhiễm Covid-19. Cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện đảm 

bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đến ngày 10/9/2020 đạt 259.145 triệu 

đồng bằng 61,8 với cùng kỳ. Ước 9 tháng đầu năm đạt 260.668 triệu đồng, bằng 

67% dự toán tỉnh giao; 59,2% dự toán thành phố giao và bằng 88,7% so với 

cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo thẩm tra phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 cho 

các đơn vị dự toán thuộc ngân sách thành phố. Tổng chi ngân sách thành phố 9 

tháng đầu năm là 371.623 triệu đồng, đạt 69,2% dự toán tỉnh giao, đạt 66,6% dự 

toán thành phố giao và bằng 103% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các nội dung thông báo kết luận của tỉnh 

và thành phố được quan tâm chỉ đạo giải quyết (riêng Thường trực HĐND tổ 

chức 03 Đoàn kiểm tra tại 13 trường học). 

3.3. Giám sát chuyên đề:  

3.3.1. Giám sát của Thường trực HĐND thành phố: Đã tổ chức 03 cuộc 

giám sát đối với 3 cơ quan đơn vị (có biểu 01 đính kèm). 

Kết thúc các giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành các 

Thông báo kết luận về kết quả giám sát, đánh giá rõ 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 giám sát thực hiện và các kiến nghị với UBND thành phố trong chỉ đạo, 



4 

 

điều hành hiện nhiệm vụ của thành phố. Các ý kiến, yêu cầu của Thường trực 

HĐND cơ bản đã được UBND thành phố, đơn vị được giám sát, cơ quan liên 

quan nghiêm túc thực hiện. 

3.3.2. Giám sát của các Ban HĐND thành phố: Đã tổ chức 06 cuộc giám 

sát đối với 10 cơ quan đơn vị cụ thể. 

- Ban Pháp chế: 

+ Giám sát chuyên đề tình hình chấp hành pháp luật quản lý nhà nước về 

vệ sinh an toàn thực phẩm tại UBND phường Hoàng Văn Thụ;  

+ Giám sát chuyên đề tình hình chấp hành pháp luật về công tác thi hành 

án dân sự trên địa bàn thành phố  đối với Chi cục thi hành án dân sự thành phố;   

- Ban Kinh tế - Xã hội: 

+ Giám sát về công tác thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn 03 xã thuộc thành phố Lạng Sơn;  

+ Giám sát việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cho công tác xây 

dựng nông thôn mới năm 2019 đối với UBND xã Hoàng Đồng. 

+ Giám sát chuyên đề Công tác quản lý nhà nước về quản lý trật tự đô thị 

đối với Ủy ban nhân dân phường Đông Kinh.  

Thông qua giám sát, các Ban HĐND đã có các kiến nghị với lãnh đạo 

UBND thành phố và các cơ quan chức năng để tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị. 

3.4 Hoạt động kiểm tra, khảo sát: Thường trự HĐND đã tổ chức 04 cuộc 

kiểm tra, khảo sát đối với 15 cơ quan đơn vị (có biểu 01 đính kèm) về công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại một số trường học trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn; Công tác giải ngân, thanh quyết toán các dự án trong năm 2019 đối v 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; Kiểm tra cơ sở vật chất, công tác 

phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị cho năm học mới; Kiểm tra 

các mô hình sản xuất tại xã Quảng Lạc. Qua kiểm tra, khảo 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; Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng được các cơ quan 

triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Ban chỉ đạo các 

cấp các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến cán bộ, giáo viên, chủ 

động phối hợp với Trạm Y tế các phường, xã tổ chức tuyên truyền cho giáo 

viên, nhân viên nhà trường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, tổ chức tổng vệ sinh trường học, lớp 

học, khử trùng đồ dùng học tập cho học sinh, đồ chơi cho các cháu thiếu nhi, 

phun khử khuẩn tại trường học theo chỉ đạo của UBND thành phố; các hoạt 

động du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất 

nông, lâm nghiệp phát triển ổn định; Ban hành các Văn bản chỉ dạo về xây dựng 

Nông thôn mới - KDC kiểu mẫu, họp nhân dân bàn bạc thảo luận về việc triển 

khai các mô hình phát triển sản xuất, lựa chọn cây con giống phù hợp, công khai 

nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để nhân dân thảo luận quyết định đăng ký thực 
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hiện. Kết thúc các cuộc ki tra đã ban hành thông báo kết luận đánh giá rõ 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 thực hiện và các kiến nghị với UBND thành phố 

trong chỉ đạo, điều hành hiện nhiệm vụ của thành phố. 

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư 

và giải uyết các ý kiến kiến nghị của cử tri 

4.1. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười một: Từ ngày 30/12/2019 đến hết 

ngày 08/01/2020, các Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp tục tổ chức TXCT theo 

quy định. Kết quả: có 8 điểm tiếp xúc với 766 cử tri tham dự, có 43 cử tri phát 

biểu ý kiến với 73 nội dung kiến nghị, đề nghị (Một số ý kiến, kiến nghị đã được 

đại biểu HĐND làm rõ tại Hội nghị). Trên cơ sở báo cáo của các Tổ đại biểu 

HĐND, Thường trực HĐND thành phố tổng hợp 05 ý kiến, kiến nghị. Trong đó 

có 01 ý kiến, kiến nghị đề nghị HĐND, UBND tỉnh giải quyết và 04 ý kiến đề 

nghị UBND thành phố giải quyết. Kết quả UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức kiểm tra, xem xét, đề xuất phương án giải quyết đối với 04 

kiến nghị của cử tri do HĐND thành phố chuyển đến tại Báo cáo số 113/BC-

UBND ngày 18/02/2020 về Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ Mười một HĐND thành phố, khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười ba: Từ ngày 02/6/2020 đến hết 

ngày 12/6/2020, các Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp tục tổ chức TXCT theo 

quy định. Kết quả: 8/8 tổ đại biểu HĐND đã hoàn thành nhiệm vụ TXCT trước 

kỳ họp thứ Mười ba, đã tiếp xúc với 877 cử tri, có 73 cử tri phát biểu ý kiến với 

154 nội dung phản ánh, kiến nghị, đề nghị (Một số nội dung phán ánh, kiến 

nghị, đề nghị của cử tri đã được các đại biểu HĐND thành phố và đại biểu 

HĐND phường trả lời làm rõ tại Hội nghị TXCT, một số nội dung trùng lắp và 

một số nội dung đã được giải trình tại các kỳ họp trước). Trên cơ sở báo cáo của 

các Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND thành phố tổng hợp 32 ý kiến, kiến 

nghị, trong đó có 06 ý kiến đề nghị HĐND, UBND tỉnh giải quyết và 26 ý kiến 

đề nghị UBND thành phố giải quyết.  

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười ba: Kết thúc kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2020, các Tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp. Tổng số có 8 điểm tiếp xúc, tuy nhiên do dịch Covid-19 nên chỉ có 04 điểm 

tổ chức tiếp xúc trực tiếp (Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Vĩnh Trại và Mai Pha) 

còn 04 điểm yêu cầu các tổ có hình thức phù hợp để báo cáo kết quả kỳ họp và 

báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri đến cử tri theo quy định (Đông 

Kinh, Chi Lăng, Hoàng Đồng và Quảng Lạc). Số điểm TXCT là 04 với 356 cử 

tri tham dự, có 26 cử tri phát biểu ý kiến với 59 nội dung kiến nghị, đề nghị 

(Một số ý kiến, kiến nghị đã được đại biểu HĐND làm rõ tại hội nghị). Trên cơ 

sở báo cáo của các Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND thành phố tổng hợp 

20 ý kiến, kiến nghị. Trong đó có 01 ý kiến đề nghị HĐND, UBND tỉnh giải 

quyết và 19 ý kiến đề nghị UBND thành phố giải quyết. 

4.2. Hoạt động tiếp công dân 
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Trong 9 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch HĐND chủ trì tiếp công dân 03 kỳ 

(ngày 02/3/2020; 04/5/2020 và 03/8/2020), tiếp được 17 lượt công dân. Kết thúc 

kỳ tiếp công dân, đã ban hành Thông báo về Kết quả tiếp công dân của Chủ tịch 

HĐND. Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND thành phố duy trì dự tiếp 

công dân cùng Lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp 143 lượt công dân với 189 

nội dung kiến nghị, phản ánh. Các nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân 

chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai; cấp GCNQSD đất; bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư. Tại các kỳ tiếp công dân, đã trả lời và hướng dẫn trực tiếp 91 nội 

dung phản ánh, kiến nghị, còn 98 nội dung phản ánh, kiến nghị khác của công 

dân thuộc thẩm quyền đã giao cho các phòng, ban chuyên môn, UBND các 

phường, xã xem xét giải quyết. Kết thúc các kỳ tiếp công dân, UBND đã ban 

hành 18 thông báo kết quả tiếp công dân và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND 

thành phố tại buổi tiếp công dân định kỳ. 

4.3. Tiếp nhận, đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân 

-  Thường trực HĐND nhận được 09 đơn thư của công dân. Qua nghiên 

cứu, Thường trực HĐND thành phố đã chuyển 01 đơn của công dân đến Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố và 08 đơn đến UBND thành phố để xem xét giải 

quyết theo quy định. 

- Việc tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại. Trong 9 tháng đầu năm  

UBND đã việc tiếp nhận, xử lý, 348 đơn thuộc thẩm quyền (38 khiếu nại, 03 tố 

cáo; 307 đề nghị). Đã giải quyết 224 đơn đạt tỷ lệ 82,35%. Trong đó 20/23 

khiếu nại (15/20 đúng hạn, 5/20 chậm hạn vì lý do khách quan), 02/02 đơn tố 

cáo (01 đơn đúng hạn, 01 đơn chậm hạn do vụ việc xảy ra đã 19 năm, có tính 

chất phức tạp nên khó khăn trong việc thu thập tài liệu), 202/247 đơn đề nghị. 

Còn 45 đơn đề nghị đang xem xét giải quyết. Việc giải quyết đơn thư, các kiến 

nghị, khiếu nại của công dân được UBND chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

tham mưu giải quyết đơn đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.  

5. Các hoạt động khác 

- Thường trực HĐND đã tham gia các Tổ chỉ đạo Đại hội, các đoàn làm 

việc, kiểm tra của Thường trực Thanh ủy, UBND thành phố; Tham dự các lễ kỳ 

niệm, các hội nghị và sự kiện do Thành ủy, UBND thành phố và cơ quan tổ 

chức; Tổ chức thăm hỏi các đại biểu HĐND thành phố ốm đau... 

-Tham dự và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

giám sát đối với UBND thành phố. 

- Thực hiện bàn giao công việc do 02 đ/c Thường trực HĐND nghỉ hưu. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC PHƯỜNG, XÃ 

1. Thường trực HĐND, các ban HĐND các phường, xã: đã tổ chức các 

hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; tổ 

chức thành công kỳ họp bất thường, kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND.  

Thực hiện tốt hoạt động chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động của HĐND; 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các bộ phận chuyên môn và các khối phố, thôn 

bản trong triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND đề ra (Theo Kế hoạch kiểm 
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tra, giám sát trong 9 tháng là 44 cuộc tuy nhiên do dịch Covid-19 nên đã kiểm 

tra, giám sát, khảo sát 34 cuộc, có Biểu số 02 và Biểu số 03 đính kèm).  

Thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, UBMTTQ giải quyết các vấn 

đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND. Tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp thực 

hiện hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định.  

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

được Thường trực HĐND quan tâm thực hiện: Thường trực HĐND các phường, 

xã tham gia và phân công cho đại biểu HĐND tiếp công dân định kỳ cùng 

UBND và Ủy ban MTTQ phường, xã số lượt tiếp dân là 257 lượt; Đơn thư gửi 

trực tiếp TT HĐND là 03 đơn đã giao UBND các phường xã giải quyết; Theo 

dõi, giám sát UBND tiếp nhận 160 đơn thư kiến nghị của công dân, đã giải 

quyết 144 đơn, còn 16 đơn đang giải quyết, xác minh. Tất cả các kiến nghị của 

công dân đều được các phường, xã phân loại, xử lý, chuyển đến các cơ quan liên 

quan giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho công dân biết. 

2. Các Ban của HĐND phường xã: Đã có nhiều chuyển biến trong triển 

khai thực hiện nhiệm vụ và tăng cường tổ chức các hoạt động giám sát chuyên 

đề, thẩm tra báo cáo trước kỳ họp HĐND. 

3. Các đại biểu HĐND: Cơ bản phát huy được vai trò, trách nhiệm, 

quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham gia kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri 

nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi 

đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm  

- Hội đồng nhân dân hai cấp đã 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; 

HĐND thành phố đã linh hoạt điều chỉnh chương trình, kế hoạch cho phù hợp 

với tình hình thực tiễn như thực hiện họp trực tuyến, lụa chọn hình thức tiếp xúc 

cử chi sau kỳ họp thứ 13 cho phù hợp, cắt giảm chương trình giám sát, thực hiện 

kiểm tra tình hình phòng, chống dịch covid 19… Hội đồng nhân dân các phường 

xã đã tổ chức kịp thời, đảm bảo đúng quy định để kiện toàn các chức danh phục 

vụ cho công tác nhân sự của Đại hội đảng cấp cơ sở, tạo điều kiện để UBND 

thành phố và các cơ quan hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. 

Có nhiều cố gắng, đổi mới trong tổ chức các hoạt động, 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 nghiêm túc, đảm bảo nội quy kỳ họp; các đại biểu HĐND 

đã phát huy dân chủ, tăng cường thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp, tập trung 

thảo luận 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. Phiên khai 

mạc, thảo luận, chất vấn và bế mạc kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên sóng 

của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để đông đảo cử tri theo dõi, giám sát. 

Thường trực HĐND thực hiện tốt hoạt động điều hòa phối hợp và giải quyết các 
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vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Thực hiện công tác bầu, miễn nhiệm nhân sự 

của thành phố (do chuyển công tác, nghỉ hưu…) đảm bảo đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định. 

- Hoạt động kiểm tra, khảo sát, giám sát tiếp được thực hiện thường xuyên 

tiếp tục có sự đổi mới và nâng cao chất lượng cả về phương pháp và nội dung, 

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. 

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và đôn 

đốc các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư của 

công dân được quan tâm thực hiện và có chuyển biến tích cực.  

- 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, có kiến nghị của cử tri còn kéo dài, chưa được giải 

quyết kịp thời. 

- Tổ đại biểu HĐND: Việc tiếp xức cửa tri trước và sau kỳ họp của một số 

tổ chưa được quan tâm, trú trọng, chưa chọn lọc nội dung tiếp xúc, báo cáo còn 

dài, không trọng tâm, trọng điểm. 

Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị qua kỳ tiếp xúc cử tri tuy đã có sự chuyển 

biến, tuy nhiên báo cáo tổng hợp chất lượng chưa cao, vẫn còn nội dung trùng 

lắp. 

- Các 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. Một số Đại biểu 

HĐND chưa quan tâm nắm bắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố 

để thông tin cho cử tri; chưa chuẩn bị chu đáo nội dung tiếp xúc cử tri, trong Hội 

nghị tiếp xúc cử tri chưa tập trung ghi chép đầy đủ những phản ánh của cử tri. 

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND các phường, xã: Một số cuộc kiểm 

tra, giám sát, khảo sát của các Ban HĐND chất lượng, hiệu quả chưa cao; hoạt 

động thảo luận, chất vấn còn ít; kỹ năng thẩm tra của các Ban HĐND và kỹ 

năng hoạt động của một số đại biểu HĐND còn hạn chế. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân 

Xây dựng chương trình, nội dung, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt kỳ 

họp thường lệ của HĐND cuối năm 2020; đổi mới việc xây dựng nội dung, 

chương trình kỳ họp; nâng cao hơn nữa chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo 

nghị quyết trình kỳ họp; dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn tại kỳ họp 
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HĐND; Chỉ đạo, điều hòa hoạt động khảo sát, giám sát của các Ban HĐND theo 

kế hoạch đề ra; Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ 

thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động TXCT trước và sau kỳ họp 

HĐND cuối năm 2020 và TXCT của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn và 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn thành phố, khi được thông báo.   

Tăng cường rà soát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đôn đốc 

UBND hai cấp trong đẩy mạng các giải pháp để phấn đấu hoàn thanh chỉ tiêu 

thu ngân sách, giải ngân vốn và tiến độ đầu tư công, triển khai, thực hiện có hiệu 

quả các mô hình sản xuất, hoàn thành các tiểu xây dựng nông thôn mới. 

Tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, khảo sát, giám sát: 

+ Giám sát công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 

thành phố (Đối tượng giám sát: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố). 

+ Giám sát việc tham mưu hiện dự toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn 

thành phố (Đối tượng giám sát: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố). 

- Tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND thành phố (Đối tượng 

giải trình: Một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và cơ quan hữu 

quan trên địa bàn thành phố). 

 - Chỉ đạo, phân công các Ban của HĐND thực hiện thẩm tra các báo cáo, 

tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2020. 

- Chủ tịch HĐND thực hiện tiếp công dân theo quy định; Thường trực 

HĐND và các đại biểu HĐND thành phố tham gia tiếp công dân định kỳ của 

Chủ tịch UBND thành phố theo kế hoạch; Tiếp nhận, xử lý đơn kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực HĐND để chuyển đến các cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết theo quy định, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.  

- Quan tâm hướng dẫn Thường trực HĐND các phường, xã trong việc 

chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm 2020 và hoạt động giám sát của 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các phường, xã theo quy định.  

- Tham dự các cuộc họp của UBND thành phố; Phối hợp với UBND 

thành phố giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền những vấn đề phát sinh giữa hai 

kỳ họp.  

- Phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố triển 

khai thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và triển khai thực hiện 

nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Quốc hội, Hội đông nhân tỉnh về công 

tác tổng kết nhiệm kỳ và bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND 

- Các Ban HĐND thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị 

quyết trình tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2020; Tiếp tục thực hiện 
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chương trình hoạt động 3 tháng cuối năm 2020 theo kế hoạch; Tham gia Đoàn 

giám sát, kiểm tra của Thường trưc̣ Hôị đồng nhân dân. Tổ chức các cuộc kiểm 

tra, khảo sát, giám sát: 

+ Ban KT-XH tổ chức thực hiện các cuộc giám sát: Giám sát Công tác 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động quảng cáo, internet, kinh doanh dịch 

vụ karaoke trên địa bàn thành phố đối với Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố. 

+ Ban Pháp chế tổ chức thực hiện các cuộc giám sát: Giám sát về cải 

cách hành chính, xây dựng chính quyền đối với UBND xã Mai Pha, UBND xã 

Quảng Lạc. 

- Các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND: tiếp tục thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ của các đại biểu HĐND; tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, các 

hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định. 

3. Hội đồng nhân dân các phường xã 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát của 

thường trực, các Ban HĐND; Phối hợp giải quyết kịp thời, chất lượng các công 

việc phát sinh giữa hai kỳ họp. Quan tâm xây dựng kế hoạch thực hiện chương 

trình giám sát năm 2020 của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND 

trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đời sống. Chỉ đạo chuẩn 

bị, tổ chức tốt kỳ họp thường lệ cuối năm 2020; phối hợp tổ chức tốt các cuộc 

tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020, phương 

hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2020 của HĐND thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại TP; 

- UBMTTQVN TAND, VKSND TP; 

- Các đại biểu HĐND thành phố khóa XX; 

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

- TT HĐND các phường, xã; 

- C, PCVP + CV; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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