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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:        /BC-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố  

tháng 5, chương trình hoạt động tháng 6/2021 

 
  

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2021 

1. Hoạt động của Thường trực HĐND thành phố 

1.1. Tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm (Kỳ họp chuyên đề)   

Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND  

thành phố tham mưu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ Mười lăm 

(Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-

2030 của thành phố Lạng Sơn.  

Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND thành phố diễn ra trong 1/2 ngày (từ 14h00 

ngày 18/5/2021). Kỳ họp đã thực hiện tốt các nội dung chương trình đề ra theo 

quy định của pháp luật và thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố về Quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Lạng Sơn. 

Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành các nghị quyết, 

biên bản, báo cáo kết quả kỳ họp gửi HĐND tỉnh và các cơ quan theo quy định. 

1.2. Hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp 

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 theo các lĩnh vực; 

theo dõi, đôn đốc, giám sát UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn giải 

quyết các ý kiến, kiến nghi của cử tri tại kỳ họp cuối năm theo thẩm quyền.  

Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với Lãnh đạo UBND thành 

phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị  

TXCT đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm 

kỳ 2021-2026; phối hợp với Lãnh đạo UBND thành phố, Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam thành phố Tổ chức kỳ họp thứ Mười lăm (Kỳ họp chuyên 

đề) HĐND thành phố. 

1.3. Hoạt động khảo sát, kiểm tra, giám sát 

* Hoạt động khảo sát, kiểm tra  

Thường trực HĐND thành phố tổ chức kiểm tra tình hình triển khai, thực 

hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; khảo sát và kiểm tra một số dự án đầu tư xây dựng và 

công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; tham gia một 

số đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố 
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* Hoạt động giám sát 

- Giám sát thường xuyên: Qua giám sát thường xuyên tại các kỳ họp 

UBND, họp giải quyết các vướng mắc, họp chuyên đề và qua các báo cáo, văn 

bản do UBND thành phố ban hành cho thấy trong tháng 5/2021, UBND thành 

phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021; 

công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, đặc biệt là 

thực hiện “mục tiêu kép” về phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định, bám 

sát các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố. Công tác bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 được triển khai 

chặt chẽ, đúng quy định. 

- Giám sát chuyên đề: Theo Kế hoạch công tác, trong tháng 5/2016 không 

có nội dung giám sát chuyên đề. 

1.4. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo của công dân 

* Hoạt động tiếp công dân:  

Thường trực HĐND duy trì dự tiếp công dân cùng Lãnh đạo UBND thành 

phố theo định kỳ được 30 lượt công dân (vào ngày 16/4/2021 và ngày 

04/5/2021). Tại các kỳ tiếp công dân, đã trả lời và hướng dẫn trực tiếp 26 nội 

dung phản ánh, kiến nghị, còn 22 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 02 thông báo kết quả tiếp công dân và ý kiến chỉ đạo của Thường trực 

HĐND, lãnh đạo UBND thành phố. 

* Hoạt động tiếp nhận, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân: Qua theo dõi thường xuyên, trong tháng UBND thành phố đã 

tiếp nhận, xử lý, giải quyết tổng số đơn quản lý trong kỳ 33 đơn trong đó đơn 

thuộc thẩm quyền 31 đơn (28 đề nghị; 03 khiếu nại); Đơn không thuộc thẩm 

quyền: 02 đơn (đề nghị) đã thực hiện hướng dẫn, chuyển đơn theo quy định . 

Toàn bộ đơn thư của công dân thuộc thẩm quyền đã được thụ lý và giao các cơ 

quan chuyên môn tham mưu kiểm tra, xác minh, giải quyết đảm bảo trình tự, thủ 

tục theo quy định.  

1.5. Công tác bầu cử 

UBBC thành phố Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách 
chính thức 52 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn 
khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 08 đơn vị bầu cử. UBBC các phường, xã đã 
ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức 318 người ứng cử tại 52 đơn 
vị bầu cử để bầu 185 đại biểu Hội đồng nhân dân các phường, xã nhiệm kỳ 2021 
- 2026 đảm bảo thời gian quy định. 

Tổng số cử tri đến thời điểm chốt (14 gờ 30 phút ngày 23/5/2021): 71.681 

người; Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 71.653/71.681 người (tỷ lệ 99,96%). 

Tổng số các cơ sở cách ly y tế tập trung, khu vực bị phong tỏa (như bệnh viện, 

nhà nghỉ, khách sạn): 506 người. Tổng số cử tri đang ở các cơ sở cách ly y tế tập 
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trung, cách ly tại nhà: 1.166 người; Tình hình tham gia bỏ phiếu của cử tri tại 

các khu cách ly y tế tập trung, khu vực bị phong tỏa, cách ly tại nhà được thực 

hiện đảm bảo quy định. 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong quá trình diễn 

ra cuộc bầu cử an toàn ổn định, không có điểm nóng xảy ra. Đảm bảo tốt cơ sở 

vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. Không khí ngày bầu cử vui tươi, 

phấn khởi, được dư luận tin tưởng thành công của cuộc bầu cử. 

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố, cấp xã về số 

lượng, cơ cấu thành phần, trình độ của người trúng cử: đã được UBBC thành 

phố báo cáo theo đúng quy định. Kết quả không có trường hợp bầu cử lại do có 

dưới 50% cử tri đi bầu; Không phải bầu cử thêm (do bầu không đủ số lượng đại 

biểu được ấn định. Kết quả bầu cử đã thành công tốt đẹp đúng theo Kế hoạch. 

2. 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; tham gia tiếp công dân 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; Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; 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 kỳ họp thứ 

Mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố; tham gia công tác Bầu cử  theo 

đúng các mốc thời gian quy định. 

Trong tháng, Ban KT-XH HĐND thành phố đã thẩm tra Tờ trình của 

UBND thành phố về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trình tại kỳ 

họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố. Sau thẩm tra đã ban 

hành Báo cáo kết quả thẩm tra theo đúng quy định. 

          3. 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, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri các đơn 

vị bầu cử và Thường trực HĐND thành phố. Đại biểu HĐND thành phố chấp 

hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Tham gia Kỳ 

họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố và tham gia tiếp công 

dân theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố, duy trì được mối liên 

hệ với cử tri, tiếp thu và phản ánh tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.  

4. Công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Văn phòng đã tích cực tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức 

thành công kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XX, 

nhiệm kỳ 2016-2021. Phục vụ hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo; đảm bảo các điều kiện khác để phục vụ tốt hoạt động của HĐND, Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND.  

Chủ động và thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực HĐND  

xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, khảo sát, giám sát theo 
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Kế hoạch; Báo cáo công tác triển khai công tác bầu cử Quốc Hội, HĐND các 

cấp theo đúng thời hạn quy định. 

Tiếp tục hoàn thiện các nội quy, quy chế theo quy định; phân công nhiệm 

vụ đối với cán bộ, công chức, người lao động. Quan tâm các chế độ cho cán bộ, 

công chức, người lao động cơ quan đảm bảo kịp thời, đúng quy định... Thực 

hiện các hoạt động, nhiệm vụ thường xuyên khác theo chức năng, nhiệm vụ của 

Văn phòng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, thông tin, báo cáo theo quy định.  

5. Một số hoạt động khác 

- Tham dự các cuộc họp, các đoàn kiểm tra, các sự kiện và Hội nghị do 

UBND thành phố và cơ quan, đơn vị mời. 

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ 

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.  

6. Đánh giá chung 

Trong tháng 5 năm 2021, Thường trưc̣ HĐND thành phố, các Ban HĐND 

thành phố, Văn phòng HĐND-UBND thành phố đa ̃bám sát Nghi ̣quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ thành phố, chương trình công tác của Thành ủy, UBND 

thành phố và Nghi ̣quyết của HĐND thành phố, đảm bảo chất lươṇg, hiêụ quả 

các hoaṭ đôṇg, đáp ứng được yêu cầu, tuân thủ theo các quy điṇh của pháp luâṭ. 

Thường trực HĐND thành phố đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt 

nhiệm vụ chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND thành phố; 

phối hợp tốt với Ủy ban bầu cử thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thường trực, các Ban HĐND thành phố chú trọng nâng cao chất lượng 

hoạt động giám sát; chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với UBND thành 

phố và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; nội 

dung giám sát, khảo sát được lựa chọn phù hợp trên cơ sở thực tiễn địa phương;  

Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp xúc cử tri của đại 

biểu HĐND luôn được quan tâm và tổ chức thực hiện đúng quy định.  

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2021 

1. Hoạt động của Thường trực HĐND 

- Điều hòa phối hợp các hoạt động của HĐND thành phố:  

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

khai chuẩn bị các nội dung, chương trình để tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất 

của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026; chuẩn bị các điều kiện 

cho kỳ họp thứ Hai (kỳ giữa năm) HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.  

+ 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 theo các lĩnh vực; 

+ Theo dõi, đôn đốc, giám sát UBND thành phố và các cơ quan chuyên 

môn giải quyết các ý kiến, kiến nghi của cử tri theo quy định. 
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- Hoạt động khảo sát, kiểm tra, giám sát: Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch 

đã đề ra.   

- Hoạt động tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công 

dân: Duy trì tiếp công dân định kỳ cùng với UBND; giám sát thường xuyên tình 

hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đôn đốc UBND và 

các cơ quan chuyên môn của thành phố giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri. 

- Các hoạt động khác: Phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo UBND, Ban 

Thường trực UBMTTQ thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ của HĐND, 

UBND và UBMTTQ thành phố; tham gia các cuộc họp, hội nghị do UBND tổ 

chức và các hoạt động của HĐND tỉnh diễn ra trên địa bàn thành phố.  

2. Hoạt động của các Ban và Tổ đại biểu HĐND 

- Các Ban HĐND tiếp tục theo dõi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

thành phố tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri; đôn đốc các cơ quan 

thực hiện các kiến nghị sau giám sát. 

- Các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tiếp tục thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, tham gia tiếp công dân theo sự phân 

công của Thường trực HĐND.  

3. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND 

thành phố, các Ban HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố. 

Tham mưu, chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ các cuộc họp của 

Thường trực HĐND thành phố, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất; 

các văn bản, tài liệu phục vụ cho việc tổ chức kỳ họp thứ Nhất, kỳ họp thứ Hai 

HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kế hoạch kiểm tra, giám sát 

của Thường trực HĐND thành phố; khảo sát, giám sát của các Ban HĐND 

thành phố theo kế hoạch.  

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND thành phố tháng 5, chương trình hoạt động tháng 6 năm 2021./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND thành phố; 
- UBND thành phố; 
- Ủy ban MTTQ thành phố; 
- Các Ban HĐND thành phố; 
- Đại biểu HĐND thành phố; 
- TT HĐND các phường, xã; 
- C,PVP + CV HĐND; 
- Trang TTĐT TP; 
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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