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TỜ TRÌNH 

Dự kiến Chương trình giám sát năm 2023  

của HĐND thành phố Phan Thiết khóa XII 
 

  Căn cứ Điều 26, Điều 87 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Điều 58 Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; 

Thường trực HĐND thành phố trình HĐND thành phố xem xét dự kiến 

Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thành phố như sau: 

 I. Hoạt động giám sát của HĐND thành phố:  

 A. Kỳ họp thường lệ giữa năm (dự kiến vào đầu tháng 7) 

1. Xem xét dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của 

HĐND thành phố; xem xét các báo cáo công tác 06 tháng 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 của các cơ 

quan trình khi xét thấy cần thiết. 

2. Xem xét các báo cáo 06 tháng của UBND thành phố về: Tình hình thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thu, chi ngân sách thành phố; 

quyết toán ngân sách thành phố năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

phát triển, xây dựng các công trình tr ng điểm, bức x c, các công trình Nhà nư c 

hỗ trợ vốn đầu tư và các công trình thuộc Đề án giao thông nông thôn; công tác 

phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình cải cách thủ tục hành chính theo 

cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; giải quyết khiếu nại tố cáo và trả lời, giải 

quyết kiến nghị của cử tri; ra nghị quyết về báo cáo công tác của các cơ quan 

trình khi xét thấy cần thiết. 

3. Các Ban của HĐND thành phố thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND 

thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố. 

4. Xem xét việc trả lời chất vấn của cơ quan, đơn vị và những người bị chất 

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

khi xét thấy cần thiết. 

B. Kỳ họp thường lệ cuối năm (dự kiến vào giữa tháng 12) 

1. Xem xét các 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 của các cơ quan 

trình khi xét thấy cần thiết. 

2. Xem xét các báo cáo năm 2023 của UBND thành phố về: Tình hình thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thu, chi ngân sách thành phố; 
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tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, xây dựng các công trình tr ng 

điểm, bức x c, các công trình Nhà nư c hỗ trợ vốn đầu tư và các công trình thuộc 

Đề án giao thông nông thôn; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình 

hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; 

việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân Phan Thiết không xả rác 

thải, nư c thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng”; việc nâng cao 

trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 

chính; giải quyết khiếu nại tố cáo và trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; ra 

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

3. Các Ban của HĐND thành phố thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND 

thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố. 

4. Xem xét việc trả lời chất vấn của cơ quan, đơn vị và những người bị chất 

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

khi xét thấy cần thiết. 

II. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố 

1. Xem xét việc trả lời, giải quyết chất vấn của cơ quan, đơn vị và những 

người bị chất vấn trong thời gian giữa các kỳ h p của HĐND thành phố. 

2. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri chậm trả lời, giải quyết 

hoặc cử tri chưa đồng tình, các kết luận của Chủ t a kỳ h p, kiến nghị của 

Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố giữa các kỳ h p. 

3. Xem xét các quyết định của UBND cùng cấp, nghị quyết của HĐND cấp 

dư i có dấu hiệu trái Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 

nhà nư c cấp trên, nghị quyết của HĐND cùng cấp (Theo Điều 68 Luật Hoạt 

động giám sát). 

4. Tùy theo tình hình thực tế, tổ chức giám sát chuyên đề và điều hòa hoạt 

động giám sát của các Ban HĐND thành phố: 

- Việc thực hiện quy hoạch đô thị và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn 

thành phố. 

- Công tác lập lại trật tự đô thị gắn xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2021-

2025) theo Nghị quyết của HĐND thành phố. 

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 09/7/2020 của Thành 

ủy Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân Phan Thiết 

không xả rác thải, nư c thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng”. 

- Việc giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên 

thông” trên lĩnh vực đất đai, xây dựng. 
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- Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Việc khắc phục hạn chế, sai sót và vi phạm theo kết luận của kiểm toán nhà nư c 

và thanh tra các cấp. 

5. Công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ đất tái định cư của các hộ dân 

bị giải tỏa để thực hiện các dự án tr ng điểm còn kéo dài trên địa bàn thành phố. 

6. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các khiếu 

nại còn tồn đ ng kéo dài, các trường hợp thường đến Ban Tiếp công dân thuộc 

thẩm quyết giải quyết của UBND thành phố. 

7. Giám sát việc thực hiện theo nội dung trả lời chất vấn của cơ quan, cá 

nhân được chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ h p. 

8. Giám sát các nội dung theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. 

III. Hoạt động giám sát của Hai Ban HĐND thành phố 

A. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố 

1. Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình ra kỳ h p do 

Thường trực HĐND thành phố phân công và theo thẩm quyền quy định. 

 2. Hoạt động giám sát của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố:  

2.1. Việc phân khai các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội cho các phường, xã, 

phòng, ban thành phố; việc triển khai đăng ký và thực hiện kế hoạch đầu tư công 

theo luật, công trình bức x c, công trình nhà nư c hỗ trợ vốn đầu tư, các công 

trình thuộc đề án giao thông nông thôn ở các phường, xã năm 2023. 

2.2. Việc triển khai thực hiện dự toán ngân sách thành phố năm 2023 và 

phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2023. 

2.3. Việc giữ Chuẩn quốc gia về Y tế, Giáo dục; thực hiện công tác giảm 

nghèo và các tiêu chí giảm nghèo bền vững của thành phố. 

2.4. Việc duy trì, giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn m i của 4 xã: 

Thiện nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi và Tiến Thành. 

2.5. Việc xây dựng Nhà Văn hóa, Hội trường khu phố, thôn trên địa bàn 

thành phố. 

B. Ban Pháp chế HĐND thành phố  

1. Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình ra kỳ h p do 

Thường trực HĐND thành phố phân công và theo thẩm quyền. 

2. Giám sát các quyết định của UBND thành phố và nghị quyết của HĐND 

phường, xã (Theo Điều 76 Luật Hoạt động giám sát). 

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

3.1. Việc giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa 

liên thông”. 

3.2. Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

3.3.Việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị, bức x c của cử tri và thực 

hiện các kiến nghị sau giám sát.  
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3.4. Việc tiếp công dân giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. 

 3.5. Việc quản lý trật tự đô thị gắn v i xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 

 3.6. Việc triển khai thực hiện kết luận kiểm toán, thanh tra các cấp và các 

biện pháp khắc phục sau thanh tra. 

IV. Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố 

1. Trên cơ sở Chương trình giám sát của HĐND thành phố, căn cứ vào tình 

hình thực tế ở phường, xã nơi đại biểu ứng cử, Tổ đại biểu xây dựng chương trình 

giám sát của Tổ đại biểu HĐND thành phố (Theo Điều 83 Luật Hoạt động giám 

sát); đồng thời tham gia giám sát theo sự phân công của Thường trực HĐND 

thành phố. 

2. Tổ chức giám sát đối v i các vấn đề phát sinh, cử tri quan tâm và kiến 

nghị nhiều lần tại địa phương ứng cử. 

3. Tại các kỳ h p HĐND thành phố trong năm 2023 và trong thời gian giữa 

2 kỳ h p, các vị đại biểu HĐND thành phố chất vấn Chủ tịch UBND thành phố 

và các thành viên UBND thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Viện 

trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc 

UBND thành phố, về những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. 

 V. HĐND thành phố giao Thường trực HĐND thành phố 

 1. Tổ chức thực hiện nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của 

HĐND thành phố; chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Thường 

trực, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố; chỉ đạo việc 

theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát.  

 2. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của 

HĐND thành phố. Tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động giám sát được 

tiến hành thuận lợi, đạt kết quả cao.  

 3. Khi cần thiết HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố thành 

lập đoàn giám sát để giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. 

Trên đây là Tờ trình dự kiến Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND 

thành phố, Thường trực HĐND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy;  

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Chánh, Phó CVP(D); 

- Lưu: VT, YT (Lê).        

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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