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Kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019   

(Báo cáo tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI) 

 

Thực hiện  Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND tỉnh năm 2015,  

Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND về chương trình 

giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả 

thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019, như sau: 

1. Những kết quả đạt được 

Trên cơ sở Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND 

tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Chương trình hoạt động giám sát 

của HĐND tỉnh năm 2019 và triển khai thực hiện các hoạt động giám sát của 

HĐND tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp tích cực trong việc quyết 

định các vấn đề quan trọng của tỉnh, góp phần giám sát chặt chẽ quyền lực nhà 

nước ở địa phương, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. 

Năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện 28 đợt 

giám sát, khảo sát (vượt 09 đợt so với kế hoạch đề ra). Những kết quả trên được 

thể hiện ở một số nội dung trọng tâm sau: 

1.1. Giám sát tại kỳ họp 

- Xem xét các báo cáo công tác tại kỳ họp 

Năm 2019, HĐND tỉnh tổ chức 04 kỳ họp, trong đó: 02 kỳ họp bất thường 

(thứ Tám và thứ Mười) và 02 kỳ họp thường lệ (thứ Chín, thứ Mười một). Tại 

Kỳ họp thứ Chín và thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI đã xem xét các báo 

cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án 

nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo 

cáo của UBND tỉnh về: kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; 

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

công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định. Đối với các 

báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp được Thường 

trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình Kỳ 

họp. Nội dung thẩm tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật, làm cơ sở để đại 

biểu HĐND thảo luận và quyết định.  

Trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Chín và 

thứ Mười một, HĐND tỉnh đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết 
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liệt của UBND tỉnh trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành 

đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND 

tỉnh; đồng thời, ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử, 

phòng, chống tham nhũng, công tác thi hành án, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí,…. Qua đó đã góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn 

xã hội, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững, tạo tiền đề 

quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh 

cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực như: Ngành nông 

nghiệp gặp khó khăn; xảy ra bệnh dịch tả lợn Châu Phi, sâu bệnh cây trồng. 

Nhiều vụ vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, khai thác, vận 

chuyển, tàng trữ, mua bán lâm sản trái phép xảy ra với diện tích lớn, trong thời 

gian dài, trên nhiều địa bàn, nợ xấu cao. Một số dự án đầu tư từ nguồn ngân sách 

nhà nước vẫn chậm thủ tục, giải ngân vốn chưa đạt yêu cầu. Một số doanh nghiệp 

gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Cải cách hành chính còn nhiều vấn đề 

cần tiếp tục cải thiện. Chậm triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, sắp 

xếp đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án 

tăng, ngày càng manh động, nguy hiểm; hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, 

đánh bạc có tổ chức, ma túy diễn biến phức tạp. Dư luận về tiêu cực, tham nhũng, 

“tham nhũng vặt” ở các cơ quan hành chính nhà nước vẫn còn, nhưng việc tự 

phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra rất ít. HĐND tỉnh đã yêu cầu UBND 

tỉnh và các cơ quan tiếp tục chủ động theo dõi sát tình hình thực tiễn để kịp 

thời có giải pháp ứng phó phù hợp với những vấn đề phát sinh; đồng thời, đưa 

ra các kiến nghị, giải pháp để tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, 

góp phần tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch 5 năm 

2016-2020.  

Nhìn chung, việc xem xét các báo cáo của các cơ quan được thực hiện có 

hiệu quả, các nội dung quan trọng đều được HĐND tỉnh xem xét, thảo luận k  

lư ng và được phát thanh, truyền hình trực tiếp, thể hiện tính công khai, minh 

bạch trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Qua đó, các cơ quan nhà nước kịp 

thời chấn chỉnh, khắc phục những thiết sót, khuyết điểm trong quá trình triển khai 

thực hiện, góp phần đưa những chính sách pháp luật đi vào cuộc sống, đáp ứng 

được yêu cầu của thực tiễn. 

- Xem xét các báo cáo thực hiện nghị quyết giám sát:  

Tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh đã xem xét 04 báo cáo của UBND tỉnh 

về thực hiện các nội dung giám sát, gồm: Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 

120/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên 

đề “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 

2016, 2017”; việc thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các kiến nghị 

của Kiểm toán Nhà nước năm 2015, 2016 và Thanh Tra Chính phủ năm 2014 

đối với các đơn vị có liên quan tại tỉnh Gia Lai”; Báo cáo danh mục các công 
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trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua các năm: 2014, 2015, 2016 chưa 

thực hiện và Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI. 

Tại Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh đã xem xét 02 báo cáo của UBND 

tỉnh về: Tình hình, kết quả triển khai cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước 

trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay và Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri đã được trả lời tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI. 

Trước khi HĐND tỉnh xem xét các báo cáo tại Kỳ họp, Thường trực 

HĐND tỉnh đã phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo theo lĩnh 

vực. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đã phân tích về những vấn đề 

trọng tâm để HĐND tập trung thảo luận. Đa số các đại biểu HĐND tỉnh đánh 

giá cao về tính phản biện trong báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đây 

là kênh thông tin quan trọng để thảo luận, nêu ý kiến hoặc chất vấn các cơ quan có 

liên quan.  

- Chất vấn và trả lời chất vấn:  

Hoạt động chất vấn tiếp tục được đổi mới qua từng kỳ họp, phiên họp, 

mang lại hiệu quả thiết thực, được các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri, dư luận xã 

hội đặc biệt quan tâm và đánh giá cao. Với tinh thần dân chủ, công khai, xây 

dựng, trách nhiệm, thông qua việc tăng cường tranh luận, đối thoại, hoạt động 

chất vấn đã tạo điều kiện để các đại biểu HĐND tỉnh thể hiện vai trò của mình, 

có tác động mạnh mẽ đến hoạt động của bộ máy nhà nước và những người đứng 

đầu cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy việc thực hiện chủ trương của 

Đảng và Nhà nước, chính sách pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh.  

Tại hai Kỳ họp thường lệ (thứ Chín và Mười một), HĐND tỉnh khóa XI có 

04 đại biểu chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh và 03 Giám đốc Sở (Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư) về các 

nội dung liên quan đến việc chậm triển khai dự án đường Nguyễn Văn Linh; 

tiến độ triển khai Khu Công nghiệp Nam Pleiku quá chậm; một số dự án được 

cấp quyết định chủ trương đầu tư đã hết thời hạn thực hiện dự án nhưng vẫn 

chưa xong; hoạt động của Nhà máy Đường An Khê gây ô nhiễm môi trường; 

tình trạng xâm phạm đất rừng vẫn còn diễn ra. 

Việc lựa chọn các vấn đề chất vấn và thảo luận tại các Kỳ họp cũng được 

xem xét, cân nhắc từ nhiều nguồn thông tin khác nhau: Qua giám sát của đại 

biểu, tổ đại biểu HĐND, các Ban HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; kiến nghị 

cử tri của cả tỉnh; các vấn đề nổi lên qua thảo luận tình hình kinh tế - xã hội và 

qua báo chí, dư luận xã hội, nên bảo đảm bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - 

xã hội, phù hợp với nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; đồng thời cũng tạo 

cơ hội để Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc sở là thành viên UBND tỉnh được 

trả lời chất vấn, qua đó đánh giá được đầy đủ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành đối với các lĩnh vực được phân công trước UBND tỉnh. Chủ tọa phiên 

họp điều hành chất vấn linh hoạt, đi đến cùng trách nhiệm của người bị chất 

vấn, đặc biệt chủ tọa điều hành lồng ghép hoạt động chất vấn với thảo luận 
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chung tại Hội trường đã tạo không khí dân chủ, thoải mái; khích lệ đại biểu 

trao đổi, thảo luận sôi nổi qua đó đã tạo hiệu ứng tích cực và hiệu quả hơn. 

Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc 

giải trình, trả lời các vấn đề do các đại biểu HĐND tỉnh đặt ra.  

Thông qua các phiên chất vấn, cử tri hiểu rõ hơn kết quả hoạt động cũng 

như thấy được tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh và những người 

đứng đầu cơ quan nhà nước có trách nhiệm trả lời chất vấn; những bất cập, hạn 

chế trong quản lý nhà nước cũng như trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân 

liên quan được phân tích, làm rõ. Kết thúc phiên chất vấn, thảo luận, đồng chí 

Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Chủ tọa kỳ họp kết luận cụ thể các vấn đề và đề 

nghị các cơ quan, cá nhân liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

mình có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh, 

làm cơ sở để Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và cử 

tri theo dõi, giám sát. 

1.2. Giám sát chuyên đề  

Hoạt động giám sát chuyên đề có nhiều đổi mới theo hướng tinh gọn, có 

chiều sâu. Nội dung các chuyên đề giám sát phù hợp, đề cập đến những vấn đề 

bức xúc trong đời sống xã hội, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Năm 

2019, HĐND tỉnh đã triển khai giám sát 02 chuyên đề có tác động đến sự phát 

triển của tỉnh và các điều kiện bảo đảm cuộc sống của người dân nhưng còn 

nhiều bất cập trong thực tiễn về:“Tình hình tổ chức thực hiện việc thu hồi diện 

tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 

2017 đến thời điểm giám sát” và “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh”.  

Ngay sau khi nghị quyết thành lập Đoàn giám sát được ban hành, các 

Đoàn giám sát đã ban hành kế hoạch chi tiết để cụ thể hóa các hoạt động của 

từng Đoàn, giúp định hình hoạt động của Đoàn trong cả quá trình giám sát; 

chủ động tổ chức thực hiện, tránh bị động, chồng chéo, mang lại hiệu quả thiết 

thực. Các thành viên Đoàn giám sát, đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát và 

đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực tham gia các hoạt động của 

Đoàn; trường hợp vắng mặt vì lý do khách quan đều được báo cáo Trưởng 

Đoàn giám sát. Đề cương yêu cầu cơ quan chịu sự giám sát báo cáo được xây 

dựng khoa học, có chiều sâu, gắn với nội dung của chuyên đề giám sát; các cơ 

quan chịu sự giám sát đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các Đoàn của 

HĐND tỉnh tiến hành giám sát. Qua đó, giúp việc xây dựng các báo cáo kết 

quả giám sát được công phu, đánh giá sát thực các vấn đề đặt ra; việc nghiên 

cứu, tiếp thu, giải quyết các kiến nghị sau giám sát được kịp thời. Kết quả 

giám sát được báo cáo tại Kỳ họp thứ Chín và Kỳ họp thứ Mười một của 

HĐND tỉnh và đã được các đại biểu đánh giá cao. Công tác tham mưu, đảm 

bảo hoạt động của Đoàn giám sát luôn được đổi mới, cải tiến và dần đi vào nền 

nếp, tạo sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, đã phát huy hiệu quả 

tích cực, giúp cho việc phối hợp tham mưu giữa công tác chuyên môn và tổ 
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chức phục vụ được chặt chẽ, thống nhất; Công tác tham mưu, đảm bảo hoạt 

động của Đoàn giám sát luôn được đổi mới, cải tiến và dần đi vào nền nếp, tạo 

sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, đã phát huy hiệu quả tích cực, 

giúp cho việc phối hợp tham mưu giữa công tác chuyên môn và tổ chức phục 

vụ được chặt chẽ, thống nhất; việc tổ chức khảo sát một số vị trí, địa điểm và 

tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị chức năng để làm rõ một số 

nội dung trước khi Đoàn tổ chức giám sát, qua đó đã tham mưu kịp thời về các 

nội dung làm việc quan trọng, các địa điểm phù hợp mà Đoàn giám sát cần tập 

trung giám sát. Đa số các thành viên đoàn chủ động tham dự tương đối đông 

đủ, dành thời gian nghiên cứu và giám sát tại cơ sở, địa phương; bảo đảm đúng 

mục đích, yêu cầu của HĐND tỉnh.  

Qua giám sát hai chuyên đề đã có 48 kiến nghị cụ thể
1
, phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân 

gửi đến các cơ quan chức năng ở trung ương và của tỉnh để có giải pháp điều 

chỉnh chính sách phù hợp, giải quyết những bức xúc, mang lại lợi ích cho 

người dân và các đối tượng thụ hưởng; đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền 

của UBND tỉnh sẽ được UBND tỉnh báo cáo kết quả việc thực hiện các kiến 

nghị tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI (có báo cáo riêng). Sau 

giám sát, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về kết quả giám sát
2
, làm căn cứ 

quan trọng giúp UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan 

liên quan có những điều chỉnh phù hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc 

phục những hạn chế, bất cập, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.  

3. Tồn tại, hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động giám sát của HĐND 

tỉnh vẫn còn một số hạn chế, đó là: 

- Hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp nhìn chung chưa 

phát huy hết trách nhiệm của người đại biểu HĐND, số đại biểu đặt câu hỏi 

đăng ký chất vấn với Thường trực HĐND tỉnh và tham gia chất vấn trực tiếp 

tại Kỳ họp còn ít; trong tranh luận chưa thật sự sôi nổi, vẫn còn tình trạng nể 

nang, ngại va chạm,... Một số người trả lời chất vấn chỉ mới tập trung vào báo 

cáo thực trạng, chưa phân tích nhiều về yếu tố chủ quan và xác định rõ trách 

nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, bất cập và các giải pháp cụ thể với kế 

hoạch, tiến độ rõ ràng nhằm khắc phục hạn chế, bất cập.  

- Các chuyên đề giám sát có phạm vi khá rộng, có tính chuyên sâu cao, 

trong khi thời gian và nguồn lực thực hiện của Thường trực HĐND, HĐND 

tỉnh còn hạn chế; chất lượng tham gia, góp ý kiến đánh giá, phản biện của một 

số thành viên Đoàn giám sát còn hạn chế. Một số thành viên Đoàn giám sát có 

                                           
1
 . Cụ thể: 10 kiến nghị đối với các cơ quan ở TW, 12 kiến nghị với UBND tỉnh và 26 kiến nghị đối với các cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu sự giám sát. 
2
 . Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về kết quả giám sát “Tình hình tổ chức thực hiện việc thu 

hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm 

giám sát” và Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về kết quả giám sát “Việc thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh”. 
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thời điểm chưa tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát (dự họp, khảo sát, cho 

ý kiến xây dựng báo cáo,...) đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động 

giám sát. Việc mời các thành phần tham gia đóng góp ý kiến nhằm làm rõ các 

vấn đề có liên quan chưa được thực hiện hiệu quả. Hoạt động giám sát chuyên 

đề phần lớn dựa trên việc xem xét báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát, 

thời gian đi thực tế hiện trường còn hạn chế, chưa thực hiện được việc sử dụng 

hình ảnh qua video clip kết hợp với báo cáo của Đoàn giám sát tại Phiên giám 

sát của HĐND tỉnh. Một số cơ quan chịu sự giám sát chưa thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ yêu cầu của Đoàn giám sát trong việc xây dựng báo cáo và gửi báo 

cáo cho Đoàn giám sát. 

- Việc phối hợp của các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh 

chuẩn bị một số nội dung trình kỳ họp còn hạn chế nên phần nào ảnh hưởng 

đến chất lượng báo cáo thẩm tra phục vụ đại biểu HĐND trong thảo luận và 

quyết định nội dung trình kỳ họp.  

4. Nguyên nhân 

4.1. Nguyên nhân kết quả đạt được 

- HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát. Tại các kỳ 

họp, Chủ tọa Kỳ họp đã điều hành linh hoạt trong giám sát qua báo cáo theo luật 

định và lồng ghép hoạt động chất vấn với phiên thảo luận chung tại hội trường 

đã mang lại hiệu quả tích cực. Bố trí thời gian tổ chức đi khảo sát thực tế để 

kiến nghị những vấn đề liên quan trong các báo cáo trình Kỳ họp. Đối với các 

nội dung giám sát chuyên đề, ngoài báo cáo kết quả giám sát trình kỳ họp, 

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết giám sát để giao trách nhiệm cụ thể cho 

UBND tỉnh, các ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm 

khắc phục những hạn chế, bất cập, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước. 

- Thường trực HĐND tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện, điều hòa, phối 

hợp hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND 

tỉnh. Thành viên các đoàn giám sát của HĐND tỉnh luôn nêu cao tinh thần 

trách nhiệm của người đại biểu trước nhân dân, đã phát huy vai trò, vị trí công 

tác của mình trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND 

và hoạt động của HĐND; đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu, cung cấp nhiều 

thông tin xác đáng, đóng góp tích cực vào hoạt động giám sát. 

4.2. Nguyên nhân hạn chế 

- Một số đại biểu HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm chưa dành thời gian 

tham gia các hoạt động của HĐND theo quy định; việc đầu tư nghiên cứu tài 

liệu kỳ họp cũng như nghiên cứu k  báo cáo kết quả giám sát, các văn bản 

pháp luật có liên quan và tham gia cho ý kiến có lúc, có thời điểm còn hạn chế; 

chưa tự tin để đặt câu hỏi chất vấn, chưa phát huy được k  năng phản biện, 

chưa truy vấn đến cùng của vấn đề. Người trả lời chất vấn có việc chưa trả lời 

thẳng thắn vào vấn đề mà tập trung thanh minh do lỗi khách quan nên đã ảnh 

hưởng nhất định đến kết quả kỳ họp cũng như chất lượng giám sát. 



7 
 

 

 

- Do thành viên Đoàn giám sát chuyên đề còn phải thực hiện đồng thời 

nhiều hoạt động khác nên chưa bố trí được nhiều thời gian giám sát thực tế 

hiện trường mà phần lớn xem xét qua báo cáo của các cơ quan chịu sự giám 

sát.  

- Các cơ quan chịu sự giám sát chưa nêu cao vai trò trách nhiệm trong 

việc xây dựng báo cáo, chất lượng báo cáo chưa đạt yêu cầu, việc cung cấp số 

liệu trong báo cáo của một số cơ quan, đơn vị đôi lúc không sát với thực tế và 

gửi báo cáo chậm không đúng thời gian theo yêu cầu của Đoàn giám sát. 

- Tuy hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND đã thường 

xuyên, song việc phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các tài 

liệu để thẩm tra trình kỳ họp còn chậm so với kế hoạch đề ra, có nội dung chưa 

đạt yêu cầu như: Còn có nội dung UBND tỉnh giao cho các sở, ngành tham 

mưu chuẩn bị chưa k , thời gian gấp nên khi trình cho các Ban HĐND tỉnh 

thẩm tra phải dừng lại và yêu cầu hoàn chỉnh trình kỳ họp lần sau, có nội dung 

phải trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nghị quyết trong khi nghị quyết mới 

được ban hành. 

5. Kiến nghị, đề xuất 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giám sát của 

HĐND trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị một số vấn đề 

sau: 

- Đại biểu HĐND tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu 

dân cử, tham gia tích cực vào hoạt động giám sát và chất vấn tại kỳ họp của 

HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm cần sắp xếp công việc 

chuyên môn, dành đủ lượng thời gian quy định đối với hoạt động của HĐND 

để đầu tư nghiên cứu sâu các văn bản pháp luật có liên quan, nắm chắc vấn đề, 

chủ động tham gia chất vấn, tranh luận tại kỳ họp và tham gia, đề xuất các ý 

kiến, kiến nghị đối với hoạt động giám sát, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của HĐND tỉnh. 

- Chủ tọa kỳ họp tiếp tục phát huy tính linh hoạt, sáng tạo trong điều hành 

phiên chất vấn lồng ghép với thảo luận chung tại hội trường, tạo không khí sôi 

nổi, thẳng thắn, dân chủ để các đại biểu phát huy năng lực, tích cực tham gia 

phát biểu ý kiến trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, chất lượng và hiệu quả. Chỉ 

đạo việc sử dụng hình ảnh qua video clip kết hợp với báo cáo của Đoàn giám 

sát tại Phiên giám sát của HĐND tỉnh để tăng hiệu ứng, hiệu quả giám sát. 

- Lãnh đạo UBND, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

và các đơn vị có liên quan tăng cường trách nhiệm trong việc giải trình các nội 

dung chất vấn của đại biểu HĐND và các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh. 

Nội dung trả lời cần phải đúng trọng tâm, ngắn gọn; phải xác định rõ trách nhiệm, 

biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập.  
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- Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát cần nêu cao vai trò trách nhiệm, 

thực hiện nghiêm túc, đầy đủ yêu cầu của Đoàn giám sát trong việc xây dựng 

báo cáo và gửi báo cáo cho Đoàn giám sát theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2019 của 

HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND 

tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./. 

 

Nơi nhận: 
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- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);    

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh;  

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ngành trong tỉnh; 

- TT. HĐND các huyện, thị xã,TP; 

- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh; 
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