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I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2022 

1. Hoạt động của Thường trực HĐND thành phố 

1.1. 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.  

Chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND 

thành phố Lạng Sơn năm 2021, dự thảo Tờ trình về dự kiến chương trình, nội 

dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp giữa năm 2022) HĐND thành 

phố Khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia góp ý lần 2 đối với Hồ sơ xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài 

chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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

* Hoạt động khảo sát, kiểm tra  

Thường trực HĐND thành phố thực hiện 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 sau các kỳ họp HĐND. Tham gia các 

đoàn kiểm tra của UBND thành phố về tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn 

thành phố và kiểm tra cơ sở vật chất một số trường học trên địa bàn. Thực hiện 

khảo sát tình hình hoạt động của một số thôn, khối phố và tình hình hoạt động 

của tổ chức trong hệ thống chính trị. 

* 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 5/2022, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các 

phòng, ban chuyên môn, UBND các phường xã thực hiện các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thu NSNN thành phố tính đến hết 



2 

 

 

 

ngày 18/5/2022 thu được 21.366 triệu đồng, lũy kế đạt 145.513 triệu đồng; đạt 

40.3% dự toán tỉnh; 36,3% dự toán phấn đấu; 70.5% so với cùng kỳ 2021. Chi 

ngân sách thực hiện đến ngày 18/5/2022 là 236.231 triệu đồng. Báo cáo UBND 

tỉnh xin chủ trương lập nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 

2045, tỷ lệ 1/10.000 (sáp nhập nguyên trạng huyện Cao Lộc). Triển khai thực 

hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai 

đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn; đảm bảo công tác trật tự đô thị, an toàn giao 

thông trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 01/5, xử lý nghiêm đối với các trường 

hợp vi phạm. Thực hiện phương án xử lý, khắc phục các điểm sạt lở đất, đá, sụt 

lún đường để thực hiện công tác sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông. Tính đến 

13/5/2022, giải ngân vốn đầu tư đạt 36.100 triệu đồng tương ứng với 13,54% Kế 

hoạch vốn năm 2022. Dự kiến đến hết tháng 05/2022, lũy kế giải ngân đến ngày 

31/5/2022 đạt 84.935 triệu đồng, tương ứng với 31,87% kế hoạch vốn năm 

2022. Tăng cường công tác quản lý đất đai; thực hiện thu hồi, giao đất, thông 

báo công khai sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xử lý các khu đất 

công; rà soát, tổng hợp việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực  hiện các công 

trình, dự án để phục vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đã tích cực chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn thành 

phố. Tổ chức các hoạt động trình diễn ẩm thực, văn nghệ, trưng bày sản phẩm 

OCOP và đặc sản địa phương và một số hoạt động tại Lễ hội Kỳ Hoa tỉnh Lạng 

Sơn năm 2022. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày văn hóa các dân tộc 

Việt Nam, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Phố đi bộ Kỳ Lừa 

 Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác 

quản lý đất đai còn hạn chế, vẫn còn một số trường hợp tự ý chuyển đổi mục 

đích trái phép. Công tác nắm tình hình, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động 

kinh doanh thương mại điện tử còn hạn chế. Công tác giải quyết đơn thư chưa 

đảm bảo thời gian. Công tác giao đất tái định cư còn chậm; quỹ đất bố trí tái 

định cư chưa đáp ứng được nhu cầu bố trí tái định cư các dự án. Một số dự án 

khi thực hiện GPMB chưa có đất tái định cư ngay cho dân nên nhiều hộ dân 

không yên tâm, chưa bàn giao mặt bằng cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ GPMB 

các dự án. 

- Giám sát chuyên đề: Thực hiện chương trình giám sát năm 2022, 

Thường trực HĐND thành phố đã thành lập Đoàn giám sát và xây dựng dự thảo 

kế hoạch giám sát đối với phòng Nội vụ thành phố về công tác thực hiện các quy 

định về tiếp nhận, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển đối với cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn thành phố, thời gian thực hiện giám sát hoàn 

thành trong tháng 6/2022. 

1.3. 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 22 lượt công dân (vào ngày 04/5/2022 và ngày 

16/5/2022). Tại các kỳ tiếp công dân, đã trả lời và hướng dẫn trực tiếp 25 nội 
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dung phản ánh, kiến nghị, còn 12 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:  

- Hoạt động tiếp nhận đơn thư do công dân gửi đến Thường trực HĐND 

thành phố: Trong tháng, Thường trực HĐND nhận được 01 đơn thư đề nghị của 

công dân. Qua nghiên cứu, Thường trực HĐND thành phố đã chuyển đơn của 

công dân đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. 

- Qua theo dõi thường xuyên, trong tháng UBND thành phố đã tiếp nhận, 

xử lý, giải quyết tổng số đơn quản lý trong kỳ 35 đơn trong đó đơn thuộc thẩm 

quyền 35 đơn (34 đề nghị; 01 tố cáo). 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.  

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; 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.  

 Ban pháp chế 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; tham 

mưu xây dựng Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực" của HĐND thành phố; tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân thành phố về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đã tham mưu cho Thường trực 

HĐND thành phố ban hành Kế hoạch số 235/KH-HĐND ngày 20/4/2022 về tổ 

chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 5/2022 và Thông báo 

238/TB-HĐND ngày 23/4/2022 về chuẩn bị các nội dung giải trình tại phiên họp 

Thường trực HĐND thành phố tháng 5/2022. Quyết định thành lập Đoàn giám 

sát, xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát đối với phòng QLĐT về 

công tác QLNN, thực hiện nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên 

hệ thống đường giao thông trên địa bàn thành phố. 

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 
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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. 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.  

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2022 

1. Hoạt động của Thường trực HĐND 

- Phối hợp, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp 

HĐND; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận, xử lý đơn 

thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Xây dựng chương trình, nội dung, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành 

công kỳ họp thứ Năm (kỳ giữa năm 2022) của HĐND thành phố khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021 -2026; 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 kỳ họp 

thứ Năm (kỳ giữa năm 2022) của HĐND thành phố 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.   

- Hoạt động khảo sát, kiểm tra, giám sát: Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch 

đã đề ra. Tiến hành khảo sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Khảo sát công tác xây dựng nông thông mới, 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; khảo sát công tác xây dựng 

và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị.  

- 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; 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.  

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Giám 

sát công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện các dự án đầu tư công trên 

địa bàn đối với UBND phường Đông Kinh; Giám sát việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị Quyết số 68/NQ-CP 
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ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đối với 

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố.  

- Ban Pháp chế HĐND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Giám sát 

công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tuyên 

truyền, hướng dẫn, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy; xây 

dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy, đầu tư kinh phí 

cho hoạt động phòng và chữa cháy; chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các 

quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; xử lý các hành vi vi phạm 

về phòng cháy đối với UBND phường Hoàng Văn Thụ. 

- 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.  

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 2022./. 
 

 

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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