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BÁO CÁO 

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

tháng 10, chương trình hoạt động tháng 11/2022 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2022 

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, 

đôn đốc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, giám sát UBND thành 

phố. Giao các Ban HĐND tiếp tục theo dõi, đôn đốc, khảo sát, giám sát các kiến 

nghị sau kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND; việc giải quyết các kiến 

nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND thành phố. 

Ban hành công văn số 369/HĐND-VP ngày 18/10/2022 đề nghị UBND, 

UB.MTTQVN và các cơ quan Tư pháp thành phố nghiên cứu đề xuất nội dung 

tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ thường lệ cuối năm 2022) của HĐND thành phố. 

Ban hành Tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về dự kiến nội dung, 

chương trình kỳ họp thứ Bảy, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thực hiện xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của 

Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố 

Lạng Sơn năm 2023. 

1.2. Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp 

Thường trực HĐND phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai 

kỳ họp; thực hiện xem xét đề nghị của UBND thành phố và cho ý kiến đồng ý 

điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022 thành phố 

Lạng Sơn. 

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

* Hoạt động khảo sát, kiểm tra:  

Thường trực HĐND thành phố tổ chức khảo sát và kiểm tra một số cơ quan 

chức năng của thành phố trong việc thực hiện một số dự án đầu tư công; kiểm tra 

công trình cải tạo, sửa chữa chợ Giếng Vuông. 

Kết luận việc kiểm tra, khảo sát công tác xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn các xã. 

* Hoạt động giám sát 
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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 10/2022 UBND thành 

phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban chuyên môn, UBND các 

phường xã thực hiện các nhiệm vụ, chủ động rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, 

các chỉ tiêu Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố. Tổ chức thành công 

chuỗi các sự kiện cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn 

(17/10/2002 - 17/10/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đôn 

đốc thực hiện tích cực các giải pháp thu ngân sách nhà nước, tính đến ngày 

19/10/2022 đạt 425.190 triệu đồng, đạt 117,8% dự toán tỉnh giao, đạt 106,3% dự 

toán phấn đấu, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Công tác chi ngân sách thực hiện đến 

ngày 21/10/2022 là 492.272 triệu đồng, đạt 78% so với dự toán thành phố giao, 

đạt 103% so với cùng kỳ, đạt 83% so với dự toán tỉnh giao. 

Trong tháng UBND thành phố đã thẩm định và cấp 34 giấy phép xây dựng; 

tổ chức kiểm tra 45 công trình xây dựng, trong đó: 26 công trình có giấy phép, 19 

công trình miễn giấy phép xây dựng; xử lý 01 công trình lấn, chiếm không gian. 

Tổ chức tuyên truyền vận động và phê duyệt phương án tháo dỡ phần công trình 

lấn chiếm khoảng không của hộ gia đình ông Nguyễn Duy Hưng trên khu đất trụ 

sở Cục Thuế tỉnh (cũ) tại khối 2, phường Vĩnh Trại. Thực hiện cải tạo, nâng cấp 

mặt đường và hệ thống thoát nước các tuyến đường khu tái định cư Phai Luông 

và đường Đèo Giang. Công nhận đoạn tuyến đường, phố đạt tiêu chí văn minh 

đô thị trên địa bàn năm 2022 với số lượng 42 tuyến (gồm 10 tuyến xây dựng mới 

và 32 tuyến đã được công nhận tuyến phố văn minh đô thị năm 2016, 2017).  

Tính đến 15/10/2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 189.011 triệu đồng 

tương ứng với 61,5% Kế hoạch vốn năm 2022. Dự kiến đến hết tháng 10/2022, 

lũy kế giải ngân đến ngày 31/10/2022 đạt 245.387 triệu đồng, tương ứng với 

79,85% kế hoạch vốn năm 2022. UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện 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 thành phố Lạng Sơn. Thực hiện 

đôn đốc xã Quảng Lạc tập trung rà soát các tiêu chí và triển khai các hạng mục 

đầu tư hoàn thiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tổ chức thành công Tuần 

lễ học tập suốt đời năm 2022. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự 

địa phương. Hoàn thành diễn tập phòng thủ tại xã Quảng Lạc. Ban hành Đề án 

sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2025 của UBND 

thành phố Lạng Sơn. Hoàn thành quy trình tuyển dụng 05 viên chức tại Trung 

tâm phát triển quỹ đất 

Giám sát chuyên đề: Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo các Ban 

HĐND và các Tổ Đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu, đề xuất nội dung tổ 

chức phiên giải trình và chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND thành phố. 

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:  
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Trong tháng 10/2022, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Thông 

báo số 366/TB-HĐND ngày 15/10/2022 về lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn và phân công Đại biểu HĐND thành phố 

tham gia tiếp công dân theo định kỳ. Ngày 17/10/2022, đồng chí Chủ tịch 

HĐND chủ trì tiếp công dân thành phố, tiếp được 12 lượt công dân. Kết thúc kỳ 

tiếp công dân, đã ban hành Thông báo của HĐND thành phố về Kết quả tiếp 

công dân của Chủ tịch HĐND.  

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

phố theo định kỳ được 24 lượt công dân (vào ngày 03/10/2022 và ngày 

17/10/2022). Tại các kỳ tiếp công dân đã nhận được 32 ý kiến, đã trả lời và 

hướng dẫn trực tiếp 15 nội dung phản ánh, kiến nghị, còn 17 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 thành phố đã ban hành 02 thông báo kết quả tiếp công dân. 

* 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 26 đơn trong đó đơn thuộc thẩm 

quyền 26 đơn (17 đề nghị; 08 khiếu nại; 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; 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.  

- Ban Pháp chế: Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị của công dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn trong năm 2021 và 9 tháng đầu 

năm 2022 đói với Thanh tra thành phố; Xây dựng chương trình giám sát năm 2023; 

ban hành Công văn gửi các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị 

sau giám sát năm 2020, 2021 của Ban Pháp chế HĐND thành phố. Tham gia Đoàn 

khảo sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình, kết quả thực hiện công 

tác hòa giải ở cơ sở tại UBND phường Vĩnh Trại, xã Mai Pha phục vụ phiên giải 

trình của Thường trực HĐND tỉnh quý  IV/2022. Nghiên cứu, đề xuất với Trường 

trực HĐND thành phố nội dung giải trình tại phiên họp tháng 10 với nội dung 

công tác giải quyết đơn thư, phản ánh của công dân về bồi thường giải phóng 

mặt bằng, cấp tái định cư đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án 
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trên địa bàn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn thành phố 

- Ban Kinh tế - Xã hội: Đã tổ chức thẩm tra 02 tờ trình1 của UBND thành 

phố. Thực hiện giám sát về công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện các 

dự án đầu tư công trên địa bàn đối với UBND phường xã Mai Pha. Ban hành 

Quyết định, Kế hoạch giám sát chuyên đề đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng thành phố về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây 

dựng tại dự án Trường Mầm non 19-5. Tham gia Đoàn kiểm tra của Thường trực 

HĐND thành phố về tình hình, hoạt động 9 tháng đầu năm, Chương trình hoạt 

động 3 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND các phường, xã. 

3. 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 11/2022 

1. Hoạt động của Thường trực HĐND 

Tổ chức họp triển khai công tác định kỳ tháng 11/2022; phối hợp, điều 

hoà hoạt động giữa Thường trực HĐND thành phố với UBND thành phố, giải 

quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 

Tổ chức giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND thành phố với các 

Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND với TT HĐND các phường, xã. 

Kiểm tra, khảo sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thành phố. 

Tổ chức họp liên tịch với UBND, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ thành 

phố về nội dung dự kiến Chương trình kỳ họp thứ Bảy HĐND thành phố khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và hoạt động TXCT trước kỳ họp HĐND của Đại 

biểu HĐND thành phố. Ban hành Thông báo Dự kiến nội dung kỳ họp thứ Bảy 

của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân; 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 của công dân theo quy định. 

2. Các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố: 

                                                 

1 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022 thành phố Lạng Sơn; Tờ 

trình về việc bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022 kinh phí Thiết kế, lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng tại 

chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 -17/10/2022) và đón nhận 

Huân chương Lao động hạng Ba. 
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- Các Ban HĐND thành phố: 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. Thực hiện chương trình 

tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định. Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự 

thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ Bảy HĐND thành phố theo sự phân công 

của thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. 

+ Giám sát của Ban Pháp chế: Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các 

kiến nghị sau giám sát năm 2020, 2021 của Ban Pháp chế HĐND thành phố; ban 

hành Kế hoạch, Đề cương, Thông báo thời gian giám sát việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công 

dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022. 

+ Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội: Tổ chức giám sát trực tiếp đối với 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố về việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về đầu tư, xây dựng tại dự án Trường Mầm non 19-5.  

- Các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND: 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. 

Thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 tại các phường, xã; Theo dõi các cơ quan chuyên môn của thành 

phố cũng như UBND các phường, xã trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri. Thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy của HĐND thành phố 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

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

HĐND thành phố tháng 10, chương trình hoạt động tháng 11 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, PCVP + CV HĐND; 
- Trang TTĐT TP; 
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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