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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 

và kế hoạch giám sát năm 2023 

 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/8/2021của HĐND thành phố 

về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2022, Thường trực HĐND 

thành phố đã xây dựng Kế hoạch giám sát số 01/KH-HĐND ngày 19/01/2022 để 

cụ thể hóa triển khai thực hiện. Kết quả đạt được trong năm 2022 như sau: 

 I. Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 

2022: 

 1. Hoạt động giám sát của HĐND thành phố: 

Sau kỳ họp thứ ba, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 14/01/2022, 

Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong 

việc tổ chức kỳ họp HĐND thành phố; qua đó, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm 

thực hiện trong thời gian tới và đề nghị UBND thành phố, các Ban HĐND thành 

phố, Ban Thường trực UBMTTQ thành phố, các Tổ đại biểu HĐND thành phố 

xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

mà kỳ họp thứ chín đã đề ra ngay đầu năm 2022. 

Từ đầu năm đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 01 kỳ họp 

thường lệ thứ tư1 và 03 kỳ họp chuyên đề2 của HĐND thành phố khoá XII, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo luật định. Tại các kỳ họp, HĐND thành phố đã thực 

hiện các nội dung giám sát cụ thể như sau: 

- Tại kỳ họp thứ tư: HĐND thành phố giám sát các tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết của HĐND thành phố về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tổng 

quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2021; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2026; 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của 

thành phố năm 2022; Chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 

2023. 

 
1 Kỳ họp thứ tư vào ngày 07/7/2022. 
2 Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất vào ngày 18/4/2022; kỳ họp chuyên đề lần thứ hai vào ngày 03/6/2022; kỳ họp 

chuyên đề lần thứ ba vào ngày 26/10/2022. 

Tài liệu kỳ họp thứ 5 – 

HĐND thành phố khóa XII 



2 

 

 

- Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất: HĐND thành phố xem xét các tờ trình 

về giới thiệu nhân sự để thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó 

Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, bầu bổ sung Hội thẩm nhân 

dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.  

- Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ hai: HĐND thành phố xem xét các tờ trình 

về giới thiệu nhân sự để thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ 

tịch UBND thành phố khóa XII; miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND 

thành phố khóa XII. 

- Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ ba: HĐND thành phố xem xét các tờ trình 

về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của thành phố 

Phan Thiết. 

 Tại kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND thành phố 

xem xét các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về dự toán 

ngân sách thành phố năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách thành phố 

năm 2023; về đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm năm 

2023 của thành phố; về các kỳ họp thường lệ năm 2023; và về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

 2. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố: 

 Căn cứ Chương trình giám sát năm 2022, Thường trực HĐND thành phố 

xây dựng Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 19/01/2022 về giám sát năm 2022. 

Các nội dung tập trung giám sát giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân 

như: Việc thực hiện quy định pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố và điều chỉnh quy hoạch; việc giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu HĐND thành phố, Chủ tọa kỳ họp; việc 

thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan về tư pháp, tố tụng. 

Trong năm 2022, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 04 lượt giám 

sát định kỳ đối với 04 cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Viện Kiểm 

sát nhân dân, Tóa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố3. 

Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên 

đề và 01 cuộc khảo sát. Cụ thể: 

+ Thành lập 01 Đoàn giám sát theo Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 

18/3/2022, xây dựng Kế hoạch giám sát số 04/KH-HĐND ngày 16/3/2022 và tổ 

chức giám sát với nội dung giám sát về thực hiện các quy định của pháp luật về 
 

3 Giám sát Phòng Tài chính – Kế hoạch về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2021-

2025) và các công trình bức xúc theo Nghị quyết của HĐND thành phố; 

  - Giám sát Viện Kiểm sát nhân dân thành phố về việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt 

động tư pháp; việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm năm 2022; 

 - Giám sát Tòa án nhân dân thành phố về công tác xét xử năm 2022; 

 - Giám sát Chi cục Thi hành án dân sự thành phố về công tác thi hành án dân sự năm 2022. 
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quy hoạch đất đai và quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, giám 

sát trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND 

phường Hàm Tiến, UBND xã Tiến Thành; giám sát qua báo cáo đối với UBND 

thành phố và UBND các phường, xã còn lại. Qua giám sát, giúp HĐND thành phố 

nắm bắt tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện các 

quy định của pháp luật về quy hoạch đất đai và quy hoạch xây dựng trên địa bàn 

thành phố, công tác quản lý đất đai, xây dựng và các dự án trên địa bàn, qua đó 

kiến nghị đối với UBND thành phố 05 vấn đề4 về công tác lập quy hoạch đất đai 

đến năm 2030 của thành phố với Phương án phát triển và tổ chức không gian phát 

triển kinh tế - xã hội; đề nghị UBND các phường, xã tăng cường về công tác quản 

lý đất đai, xây dựng, công tác rà soát quy hoạch và các dự án chậm triển khai hoặc 

không triển khai theo đúng quy định trên địa bàn phường, xã5. 

+ Thành lập 01 Đoàn khảo sát và tổ chức khảo sát việc triển khai thực hiện 

giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua hệ 

thống phần mềm một cửa điện tử trên lĩnh vực đất đai6. Tuy nhiên, do UBND 

thành phố đã tổ chức kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính của các 

phường, xã, do đó, để tránh chồng chéo, Đoàn khảo sát thống nhất chuyển nội 

dung trên sang chương trình, kế hoạch giám sát năm 2023 tiếp tục thực hiện.  

Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố phân công Ban Pháp chế HĐND 

thành phố tổ chức giám sát việc UBND thành phố trả lời, giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, trước kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố và 

các ý kiến kiến nghị cử tri còn tồn đọng; đồng thời, thông qua các cuộc họp giải 

quyết các vụ khiếu nại tồn đọng, kéo dài đã giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân của UBND thành phố. 

 Các đơn vị được giám sát cơ bản nghiêm túc chấp hành yêu cầu của Thường 

trực HĐND thành phố. Các Ban HĐND thành phố, Tổ trưởng các Tổ đại biểu tham 

gia giám sát cùng với Thường trực HĐND thành phố gắn với hoạt động giám sát 

 
4 Kiến nghị đối với UBND thành phố: 

   - Tổ chức đánh giá sâu kỹ kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thành phố giai đoạn 2011 - 2020, nhất là các 

chỉ tiêu không đạt, trên cơ sở đó xây dựng Quy hoạch sử dụng đất thành phố giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp; 

  - Trong quá trình thực hiện phải căn cứ các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố để thực 

hiện đảm bảo tính tập trung, tính đồng bộ, thống nhất. 

  - Chỉ đạo các ngành chức năng thành phố rà soát các tiêu chí đô thị loại I để bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất 

thành phố; 

  - Xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 phải đảm bảo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực; đảm 

bảo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội các địa phương; 

  - Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của nhân dân, của các 

phường, xã, các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện, chỉnh sửa dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2030 

trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
5 Hiện 18 phường, xã có 215 dự án, trong đó: Dự án đã hoạt động: 120; đang triển khai: 35; chậm, chưa triển khai: 

49; đã xóa quy hoạch: 11; điều chỉnh quy hoạch: 05. 
6 Ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 25/4/2022, Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 29/4/2022.  
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của mình. Thường trực HĐND thành phố thường xuyên chỉ đạo, giám sát đối với 

hoạt động của 02 ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố trong 

công tác tiếp công dân, công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Bên cạnh công tác giám sát, Thường trực HĐND thành phố duy trì tốt quy 

chế phối hợp, quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, tổ chức giao ban 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND thành phố, nhằm 

đánh giá về tình hình hoạt động, công tác giám sát, giải quyết các vấn đề kiến 

nghị của cử tri; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, UBND 

thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội 

tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố. Đôn đốc UBND thành phố trả lời và giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND thành 

phố; tham dự các cuộc họp giải quyết các vụ khiếu nại tồn đọng và giám sát việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND thành phố. 

 3. Hoạt động giám sát của các Ban HĐND thành phố: 

 Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của HĐND thành 

phố Phan Thiết về chương trình giám sát của HĐND năm 2022, các Ban đã xây 

dựng kế hoạch tổ chức giám sát theo chương trình giám sát năm 2022 của mỗi 

Ban; tích cực tham gia các hoạt động giám sát cùng với Thường trực HĐND 

thành phố; giúp Thường trực HĐND thành phố thẩm định các báo của UBND 

thành phố, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố trình tại các kỳ họp 

HĐND thành phố khóa XII; tham dự tiếp xúc cử tri cùng đại biểu Quốc hội tỉnh, 

đại biểu HĐND tỉnh và thành phố theo phân công của Thường trực HĐND thành 

phố. Trong năm 2022, các Ban HĐND thành phố đã tổ chức các cuộc giám sát, 

kết quả như sau: 

 3.1. Ban Kinh tế – Xã hội: 

 Trong năm 2022,  Ban Kinh tế - Xã hội đã tiến hành giám sát 9 đợt; 8 lần 

thẩm định các báo cáo của UBND thành phố để trình tại kỳ họp thứ 4, thứ 5 và kỳ 

họp chuyên đề HĐND thành phố. Nội dung giám sát bám vào các việc cần tập 

trung thực hiện trong năm như: Giám sát việc lập, tiếp nhận, xét duyệt và chi trả 

tiền hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ 

cho đối tượng lao động tự do mất việc7; việc phân khai và triển khai thực hiện các 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2022 đối với các cơ quan, đơn 

vị thành phố và phường xã; giám sát việc triển khai đăng ký, thực hiện các công 

trình Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư; các công trình thuộc Đề án giao thông nông 

thôn các phường, xã năm 20228; việc thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo bền 

 
7 Giám sát: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các phường: Thanh Hải, Mũi Né. 
8 Giám sát: Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các phường/xã: Xuân An, Tiến Thành. 
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vững9; việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và việc 

tái hoạt động của các điểm thu mua phế liệu10; việc giữ chuẩn quốc gia về giáo dục 

của thành phố năm 202211; việc duy trì và giữ chuẩn nông thôn mới của 4 xã12. Từ 

đó, đã kiến nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả. 

 Kết thúc từng cuộc giám sát Ban đều có báo cáo kết quả giám sát và kiến 

nghị đến HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố và gửi tới các cơ quan 

có liên quan đúng quy định. Các kiến nghị giám sát được các cơ quan chức năng, 

đơn vị chịu sự giám sát quan tâm và tổ chức thực hiện. 

 3.2. Ban Pháp chế: 

Ban Pháp chế HĐND thành phố xây dựng Chương trình số 01/CTr-HĐND 

ngày 21/01/2022 về giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố năm 2022; theo 

đó định kỳ hàng tháng, quý xây dựng kế hoạch, ban hành thông báo để tiến hành 

giám sát. Trong năm 2022, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã tổ chức 22 lượt 

giám sát trực tiếp 11 đơn vị về: Việc quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp 

sống văn minh đô thị13; việc triển khai Luật tố cáo 2018 và thực hiện công tác bảo 

vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

theo Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị14; việc phổ biến, 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật15; việc triển khai thực hiện kết luận Thanh tra các 

cấp và các biện pháp khắc phục sau thanh tra16. 

 Nhìn chung, trong năm 2022, hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thành 

phố còn có những khó khăn nhất định; song tập thể Ban Pháp chế HĐND thành 

phố có cố gắng tham gia hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố 

và tổ chức tiến hành các cuộc giám sát trực tiếp; qua đó, góp phần thực hiện các 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. 

Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận, hoạt động của Ban trong năm còn những 

hạn chế sau: Hoạt động của các thành viên Ban Pháp chế tham gia giám sát chưa 

đều, một số cuộc giám sát chưa đảm bảo tiến độ thời gian đề ra, do đó kết quả hoạt 

động của Ban có phần hạn chế nhất định. 

4. Hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố 

Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố thực hiện công tác giám sát của 

mình chủ yếu thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động chất vấn và tiếp công 

 
9 Giám sát: Phòng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các phường: Phú Hài, Đức Nghĩa. 
10 Giám sát: Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
11 Giám sát: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
12 Giám sát: Phòng Kinh tế, UBND các xã: Tiến Thành, Tiến Lợi, Phong Nẫm, Thiện Nghiệp. 
13 Giám sát: UBND các phường, xã: lạc Đạo, Phú Tài, Phú Thủy, Tiến Lợi 
14 Giám sát: UBND các phường, xã: Mũi Né, Phú Hài, Thiện Nghiệp, Tiến Thành 
15 Giám sát: Phòng Tư pháp 
16 Giám sát: Thanh tra thành phố. 
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dân, Tổ đại biểu có sự phân công các đại biểu thực hiện các hoạt động giám sát 

với Thường trực HĐND thành phố. 

Trước và sau các kỳ họp, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đều 

sinh hoạt tổ thống nhất với các địa phương để rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri, về nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp để giám sát việc trả lời, giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và hoạt động chất vấn, 

các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đã giám sát, chất vấn đối với các cơ 

quan, cá nhân có trách nhiệm trả lời, giải quyết những vấn đề cử tri bức xúc. Các 

đại biểu đã chất vấn và giám sát đối với UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị 

giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Trong năm 2022, có 08/12 Tổ đại biểu có xây dựng kế hoạch giám sát17 và tổ 

chức giám sát theo quy định. Các Tổ đại biểu còn lại thông qua các cuộc họp giao 

ban do Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ 

đã thực hiện giám sát các nội dung đại biểu quan tâm, cử tri bức xúc trên địa bàn.  

Qua hoạt động giám sát, các Tổ đại biểu HĐND thành phố đã đề nghị 

Thường trực HĐND thành phố có ý kiến đối với UBND thành phố chỉ đạo các cơ 

quan chức năng xem xét sớm tham mưu trả lời dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử 

tri còn tồn đọng và trả lời giải quyết dứt điểm có thực hiện được hay không được, 

thời gian thực hiện, kế hoạch thực hiện, thời gian hoàn thành để tạo điều kiện cho 

đại biểu tiếp xúc cử tri.  

5. Nhận xét, đánh giá  

5.1. Mặt được: 

Hoạt động giám sát bám vào Nghị quyết chương trình giám sát năm 2022. 

Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố đã kịp 

thời nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn của các cơ quan chức năng, địa 

phương, từ đó có kiến nghị với UBND thành phố, các cơ quan chức năng xem xét 

tháo gỡ. Các cơ quan, đơn vị, phường, xã chịu sự giám sát của Thường trực 

HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố đã tiếp thu, khắc phục thiếu sót và 

kịp thời điều chỉnh theo các kiến nghị của Đoàn giám sát. 

 Từng cuộc giám sát, Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành 

phố đều có thông báo và báo cáo kết quả giám sát, có nhận xét, đánh giá những kết 

quả đạt được, chưa được và có kiến nghị đề xuất với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương khắc phục, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. 

 
17 08/12 Tổ đại biểu có kế hoạch giám sát: Tổ 1 (Tiến Lợi – Tiến Thành), Tổ 2 (Đức Long), Tổ 3 (Lạc Đạo), Tổ 4 

(Đức Thắng – Đức Nghĩa), Tổ 8  (Bình Hưng – Hưng Long), Tổ 9 (Phú Thủy), Tổ 10 (Thanh Hải – Phú Hài), Tổ 

12 (Mũi Né). 
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Việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các kiến nghị sau giám sát được UBND thành 

phố quan tâm chỉ đạo. 

5.2. Tồn tại, hạn chế: 

- Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố tuy được chú ý tăng 

cường nhưng vẫn chưa thực hiện hết nội dung chương trình giám sát theo kế 

hoạch đã đề ra;  

- Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND thành phố vẫn còn chậm, một số cơ quan, đơn vị, chưa thật sự quan tâm 

triển khai theo nội dung kiến nghị. Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị 

sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND thành 

phố chưa thường xuyên. 

- Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trong giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa được đại biểu HĐND 

thành phố quan tâm đúng mức. 

- Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố chưa chủ động trong thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ theo luật định. 

5.3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế: 

- Bộ phận tổng hợp giúp Thường trực HĐND thành phố kiêm nhiệm; công 

tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND thành phố đôi lúc còn chưa đảm 

bảo tiến độ công việc được giao. 

- Phần lớn đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, chưa dành thời gian thỏa đáng 

thực hiện vai trò đại biểu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương. 

- Một số đại biểu HĐND thành phố chưa chủ động trong thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ theo Luật định; chưa chủ động nghiên cứu các quy định cho hoạt 

động của người đại biểu dân cử, ngại va chạm, chưa thực hiện hết chức năng giám 

sát, đôn đốc, theo dõi những vấn đề bức xúc của cử tri. 

 II. Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2023 

 Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các nội dung giám sát, xây dựng đề cương giám 

sát sát với tình hình thực tế và yêu cầu theo Chương trình giám sát của HĐND           

thành phố trong năm 2023.  

 1. HĐND thành phố: 

 1.1. Xem xét, thảo luận báo cáo công tác năm 2023 của Thường trực 

HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố; ra Nghị quyết về báo cáo công tác năm 2023 

của các cơ quan trình báo cáo khi xét thấy cần thiết. 
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 1.2. Xem xét, quyết định những vấn đề về chất vấn của đại biểu HĐND 

thành phố tại các kỳ họp thứ năm, giữa 2 kỳ họp thứ sáu và thứ bảy (nhiệm kỳ 

2021-2026); xem xét, quyết định danh sách những người có trách nhiệm trả lời 

chất vấn; ra Nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất 

vấn khi xét thấy cần thiết. 

2. Thường trực HĐND thành phố và các Ban HĐND giám sát những 

hoạt động sau đây: 

2.1. Tại kỳ họp thứ sáu, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp giữa năm) của 

HĐND thành phố, khóa XII: 

2.1.1. Xem xét các báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 

2023 và các báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố; ra Nghị quyết về báo cáo công tác của các cơ quan trình báo cáo khi 

xét thấy cần thiết. 

2.1.2. Xem xét báo cáo của UBND thành phố về việc giải quyết và trả lời ý 

kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu (nhiệm kỳ 2021-2026) và ý kiến, 

kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy của HĐND thành phố, khóa XII, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. 

2.1.3. Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND 

thành phố. 

2.1.4. Giám sát các nội dung theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Kế 

hoạch giám sát của Thường trực HĐND thành phố và các nội dung phục vụ kỳ họp. 

2.2. Tại kỳ họp thứ bảy, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp cuối năm) của 

HĐND thành phố, khóa XII: 

2.2.1. Xem xét các báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách thành phố năm 2023 và các báo cáo 

năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm 

sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; ra Nghị quyết về báo cáo 

công tác của các cơ quan trình báo cáo khi xét thấy cần thiết. 

2.2.2. Xem xét báo cáo của UBND thành phố về việc giải quyết và trả lời ý 

kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

kỳ họp thứ bảy của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2.2.3. Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND 

thành phố. 

2.2.4. Giám sát các nội dung theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Kế 

hoạch giám sát của Thường trực HĐND thành phố và các nội dung phục vụ kỳ họp. 
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 III. Giải pháp thực hiện chương trình hoạt động giám sát 

 1. Căn cứ nội dung, kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ năm - HĐND thành 

phố, các ý kiến chất vấn, chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2023 

và kết quả giải quyết các nhiệm vụ của UBND thành phố, tiếp tục phối hợp với 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và chỉ đạo các Ban 

HĐND thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để thực hiện. 

 2. Rà soát kết quả thực hiện các nội dung đã giám sát, kiến nghị ở các đơn vị, 

phường, xã kịp thời đôn đốc và đề nghị UBND thành phố, các ngành chức năng, 

phường, xã thực hiện đảm bảo các nội dung yêu cầu giám sát.  

 3. Thực hiện kế hoạch điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban 

HĐND thành phố và tổ chức giám sát theo đúng quy định. 

  Thường trực HĐND thành phố tiếp tục cụ thể hóa, điều chỉnh và tổ chức 

thực hiện hoàn thành Kế hoạch giám sát năm 2023 của HĐND thành phố theo 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07/7/2022. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND 

thành phố năm 2022, chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thành phố, 

Thường trực HĐND thành phố báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định./.  

 

Nơi nhận:  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- BTT. UBMTTQVN thành phố; 

- Các Ban HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Chánh, các Phó CVP;                 
- Lưu: VT, YT (Lê).                                                                               

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hương 
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