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 Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Vĩnh Châu về chương trình giám sát năm 

2021, Thường trực HĐND thực hiện đạt được kết quả cụ thể như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP 

1. Xem xét báo cáo 

Tại hai kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện giám sát 

thông qua xem xét: 

 - Các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban Hội 

đồng nhân dân thị xã; về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết 

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

về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Báo cáo kết quả hoạt 

động của Ủy ban nhân dân thị xã năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2022;  

 - Báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về kinh tế - xã hội; về thực hiện 

ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương;  

 - Báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 

dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã; 

 Các báo cáo đã được các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã thẩm tra trình 

tại kỳ họp; được Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan, đơn vị tiếp thu, giải trình, 

hoàn chỉnh và bổ sung giải pháp thực hiện. 

 2. Chất vấn và giải trình 

Tại hai kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân thị xã đã yêu cầu 6 ngành 

giải trình đối với những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; cụ thể: biểu quyết 

thống nhất 3 ngành trả lời, giải trình tại Hội trường: phòng Kinh tế, phòng Quản 

lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường về các vấn đề như: việc tăng cường 

kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp; khắc phục nguồn nước sinh hoạt bị 

nhiễm bẩn và đầu tư các trạm cấp nước mới,...; công tác đầu tư xây dựng các 

công trình; các vấn đề về môi trường kinh doanh, đầu tư, định hướng những mặt 

hàng sản xuất đảm bảo tiêu thụ; 3 ngành trả lời bằng văn bản: phòng Tài chính – 

Kế hoạch; phòng Văn hóa Thông tin và Điện lực thị xã; Ngoài ra, có 2 tổ đại 

biểu và 4 lượt ý kiến của đại biểu đặt ra đối với các ngành liên quan để giải 

trình, làm rõ thêm. 
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Thông qua giải trình của các ngành, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đã 

thảo luận, trao đổi và định hướng một số vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong thời 

gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và thủ trưởng các ngành đã nghiêm túc 

tiếp thu và giải trình những vấn đề được cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân thị 

xã đặt ra; đồng thời, nêu rõ nguyên nhân thiếu sót, hạn chế và đề xuất giải pháp 

khắc phục trong thời gian tới. Sau kỳ họp, các nội dung trả lời chất vấn được gửi 

đến đại biểu Hồi đồng nhân dân thị xã và đăng tải trên cổng thông tin điện tử thị 

xã để thông tin rộng rãi đến Nhân dân, cử tri. 

 II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIỮA 2 KỲ HỌP 

 Trong năm, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã và các Ban tổ chức 06 

cuộc giám sát chuyên đề; trong đó của Thường trực Hội đồng nhân dân thực 

hiện 03 chuyên để; và mỗi Ban 01 chuyên đề1. Qua báo cáo, các đoàn giám sát 

đã đánh giá khái quát về kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, chỉ ra những 

tồn tại, hạn chế, trách nhiệm của từng ngành, xã, phường, từ đó, kiến nghị Ủy 

ban nhân dân thị xã và các ngành xem xét giải quyết, khắc phục. 

 III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

 Hoạt động giám sát năm 2021 được Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện 

đúng quy định pháp luật. Việc xem xét báo cáo công tác 6 tháng và cuối năm 

của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban của Hội đồng nhân dân thị 

xã, Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan tư pháp và việc xem xét trả lời chất vấn 

được thực hiện thường xuyên, đúng luật định; đảm bảo hiệu quả, chất lượng các 

cuộc giám sát  chuyên đề. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 

dân thị xã còn một số hạn chế cụ thể: 

 - Trong năm 2021, do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, một số hoạt 

động giám sát, khảo sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân và các 

Ban của Hội đồng nhân dân phải điều chỉnh thời gian hoặc thực hiện giám sát 

bằng văn bản. Các đơn vị chịu sự giám sát còn chậm trễ trong việc gửi báo cáo 

giám sát, khảo sát hoặc chỉ gửi bản dự thảo cho đoàn giám sát.  

 -Các kiến nghị sau giám sát từng lúc chưa được theo dõi, đôn đốc thường 

xuyên. 

 - Ý kiến thảo luận tại hội trường, ý kiến chất vấn và tranh luận tại phiên 

chất vấn và trả lời chất vấn của Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã 

chưa nhiều. 

 
1 6 cuộc giám sát về: (1) giám sát, khảo sát về tình hình triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; 02 cuộc giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri ( thường trực HĐND thực hiện); (2) giám sát 

tình hình đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm ( Ban  KTXH); (3) giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ở cho hộ dân tộc thiểu số nghèo theo quyết định số 29/2013/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 5 năm 

2013 của thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào 

dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015 ( Ban Dân tộc); 

(4) giám sát tuân thủ pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành phạt tù cho hưởng án treo, cải 

tạo, cải tạo không giam giữ, việc thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong 

án phạt tù tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu ( Ban Pháp chế) 
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 - Còn tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung, thay thế các nội dung đã trình 

làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra cũng như việc xây dựng các văn bản điều 

hành phục vụ kỳ họp. 

Trên đây là kết quả hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân 

dân thị xã năm 2021./.  

 
Nơi nhận: TM.THƯỜNG TRỰC HĐND 

- TT.HĐND, UBND tỉnh;                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT.Thị ủy, UBND, UBMTTQ thị xã; 

- Đại biểu Quốc hội đơn vị thị xã Vĩnh Châu; 

- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Các cơ quan (Đảng, CQ, ĐT); 

- TT.HĐND, UBND xã, phường; 

- Lưu: VT, LT.                                                                          Lê Văn Vui 
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