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Kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 

(Trình tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá XXI) 
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Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân năm 2015 và Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 

của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện. 

Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2021 

1. Hoạt động giám sát của HĐND 

1.1. Giám sát tại kỳ họp 

Năm 2021, HĐND huyện tổ chức 4 kỳ họp (từ kỳ họp thứ nhất - kỳ họp thứ 

tư). Tại các kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem 

xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND huyện, UBND huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân 

huyện, cơ quan Thi hành án dân sự huyện trình. Cụ thể: HĐND huyện đã xem xét 

128 báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết (báo cáo: 69; tờ trình: 25; dự thảo Nghị 

quyết: 34). 

1.2. Giám sát chuyên đề: 

Trong năm 2021, HĐND huyện đã tổ chức giám sát 02 chuyên đề gồm: 

- Chuyên đề 1: Việc thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 23/3/2017 

của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể 

huyện Mường Chà, giai đoạn 2016 - 2020. 

Kết quả giám sát được đánh giá chi tiết tại Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 

12/10/2021 của HĐND huyện. Qua xem xét báo cáo kết quả giám sát, HĐND huyện 

đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 về kết quả giám sát 

chuyên đề việc triển khai thực Nghị quyết số 57/NQHĐND ngày 22/3/2017 của 

HĐND huyện về việc thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể huyện Mường Chà, 

giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, HĐND huyện đã có 3 kiến nghị với UBND huyện, 

5 kiến nghị với cơ quan chuyên môn (Phòng Tài chính - Kế hoạch), 5 kiến nghị với 

UBND các xã, thị trấn để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc triển khai thực 

hiện đề án phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện thời gian tiếp theo. 
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- Chuyên đề 2: Việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐTTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2020. 

Kết quả giám sát được đánh giá chi tiết tại Báo cáo số 35/BC-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND huyện. Qua xem xét báo cáo kết quả giám sát, HĐND huyện 

đã ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 về kết quả giám sát 

chuyên đề về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐTTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2020. Trong đó, HĐND 

huyện đã có 5 kiến nghị với UBND huyện, 4 kiến nghị với Phòng Lao động - Thương 

binh và xã hội, 3 kiến nghị với Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn nhằm khắc 

phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2020 để đảm bảo các 

đối tượng được thụ hưởng chính sách đều được nhận sự hỗ trợ công bằng, từ đó 

góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.  

Các kiến nghị của HĐND huyện qua 2 cuộc giám sát chuyên đề nêu trên đã 

được UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện giải quyết 

dứt điềm (tại Báo cáo số: 476/BC-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện về kết 
quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát năm 2021 của HĐND, Thường trực HĐND, 

các ban HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử trước và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND 

huyện khóa XXI). 

2. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện: 

Thường trực HĐND đã phát huy vai trò giám sát thường xuyên giữa 2 kỳ họp 

thông qua việc tham dự các cuộc họp, hội nghị, xem xét các báo cáo định kỳ hàng 

tháng, quý của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, kỳ họp 

của HĐND các xã, thị trấn; qua hoạt động giám sát chuyên đề, TXCT trước và sau 

các kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm đạt hiệu quả.  

Thường xuyên giám sát, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện, UBND các xã thị trấn, các cơ quan chức năng thực hiện Nghị quyết của 

HĐND và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để đơn thư tồn 

đọng, kéo dài. 

Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và 

HĐND cấp xã, thị trấn. Qua giám sát thấy: Năm 2021, UBND huyện đã ban hành 4 

văn bản Quy phạm pháp luật1 đảm bảo theo đúng quy trình quy định, nội dung phù 

hợp, không trái với quy định của Nhà nước. 

Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 

thứ Sáu HĐND huyện khóa XXI (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021). Kết quả giám 

sát đã được đánh giá chi tiết tại báo cáo số: 82/BC-HĐND ngày 04/7/2022 của Hội 

                                           
1 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Phòng Giáo dục - Đào tạo;  Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 về việc ban hành Quy chế làm 

việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày  17/11/2021 về việc ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên & Môi trường; Quyết định số 04/2021/QĐ-

UBND ngày 17/12/2021 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư Pháp. 
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đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám 

sát năm 2021 của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và ý kiến, 

kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khoá XXI.  

3. Hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện: 

Năm 2021, các Ban của HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra các báo cáo theo 

chức năng, nhiệm vụ giao. Tại kỳ họp thứ 2 và thứ 4 HĐND huyện các Ban đã tiến 

hành thẩm tra 36 báo cáo và dự thảo Nghị quyết do UBND huyện và các cơ quan 

chức năng trình tại kỳ họp. Hoạt động thẩm tra cơ bản đảm bảo đúng quy trình quy 

định của Luật, các kiến nghị sau thẩm tra đã được UBND huyện và các cơ quan chức 

năng tiếp thu, giải trình và bổ sung vào báo cáo, dự thảo Nghị quyết. 

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc ban hành các văn bản Quy phạm pháp 

luật của UBND huyện và nghị quyết của HĐND cấp xã, thị trấn; giám sát việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

Các Ban của HĐND huyện đã tổ chức giám sát 3 chuyên đề (mỗi Ban thực 
hiện 1 chuyên đề), cụ thể: 

* Ban kinh tế - xã hội của HĐND huyện giám sát chuyên đề: “Tình hình thực 

hiện đầu tư và hiệu quả đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn ( do xã làm chủ 

đầu tư ) giai đoạn 2018 - 2020”. Kết quả giám sát đã được ban đánh giá chi tiết tại 

Báo cáo số 64/BC-HĐND ngày 30/12/2021 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện. 

* Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề: “việc thực hiện quy 

định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an 

toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2018-2020”.  Kết quả giám sát đã 

được ban đánh giá chi tiết tại Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 06/12/2021 của Ban Pháp 

chế HĐND huyện. 

* Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát  chuyên đề: “Đề án đẩy mạnh công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 

08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả giám sát đã được ban đánh giá chi tiết 

tại Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 30/12/2021 của Ban Dân tộc HĐND huyện. 

Qua giám sát, các kết luận, kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND 

huyện đã được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các ngành chức 

năng xem xét giải quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu tại báo cáo kết 

quả giám sát của các ban HĐND huyện.  

4. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện 

Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đã thực hiện giám sát thường xuyên việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân thông qua việc xem xét các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do UBND 

trình tại các kỳ họp và và qua hoạt động tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 



4 

 

Năm 2021, HĐND huyện thực hiện hoàn thành các nội dung giám sát theo 

chương trình đã đề ra, hoạt động giám sát đảm bảo theo đúng quy định của Luật. 

Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được quan tâm, coi trọng. 

Các kiến nghị của cử tri được tiếp thu, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, nghiên 

cứu, giải quyết kịp thời.  

Việc tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề được thực hiện theo quy trình chặt 

chẽ, từ việc lập kế hoạch, xác định đối tượng giám sát, xây dựng đề cương, thu thập 

thông tin, chuẩn bị nội dung liên quan đến hoạt động giám sát, Trong giám sát, kết hợp 

chặt chẽ giữa việc giám sát trực tiếp tại cơ sở xã, bản với việc giám sát thông qua báo 

cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan; xem xét tình hình thực tế và kết quả thực hiện 

đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước nhằm đảm bảo tính khách quan, 

chính xác khi đánh giá, kết luận sau mỗi đợt giám sát. 

Các kết luận sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND huyện đã được UBND huyện và các cơ quan chức năng triển khai thực 

hiện và khắc phục nghiêm túc, hiệu quả giám sát được nâng lên. 

2. Tồn tại hạn chế 

- Hoạt động giám sát của đại biểu HĐND thông qua chất vấn còn ít. 

- Tổ đại biểu HĐND huyện chưa tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề. 

- Chưa tổ chức giám sát thông qua hoạt động giải trình tại phiên họp của 

Thường trực HĐND huyện. 

III. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Thường trực HĐND huyện 

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động giám sát; chỉ đạo, điều 

hòa các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng giám 

sát theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo nội dung giám sát có trọng tâm, 

trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm. 

Tăng cường giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp và giải trình 

tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện, để làm rõ trách nhiệm của tập thể và 

cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với lĩnh vực được giao; giám sát 

việc thực hiện trả lời chất vấn, giải trình, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

và các kết luận sau giám sát. 

2. Đối với các Ban của HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện 

- Chủ động tham mưu đề xuất các nội dung giám sát chuyên đề, chất vấn, 

giải trình của HĐND huyện. Đó là những vấn đề cử tri quan tâm, có phạm vi tác động 

rộng, gắn với việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, 

đảm bảo cân đối, phù hợp giữa các lĩnh vực. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát của Ban, của Tổ đại biểu 

HĐND huyện trên cơ sở chương trình giám sát của HĐND huyện. Tăng cường 

công tác phối hợp trong các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra.  
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- Đối với đại biểu HĐND huyện, nhất là các đại biểu chuyên trách cần tích 

cực đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp và những vấn đề cần giải trình tại các 

phiên họp của Thường trực HĐND. Thường xuyên giám sát việc thi hành pháp luật 

ở địa phương, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đơn vị bầu cử. 

3. Đối với UBND huyện 

- Chủ động chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, phòng, ban của huyện chuẩn bị các 

báo cáo, cung cấp tài liệu phục vụ các đoàn giám sát của HĐND, Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện. 

- Tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 

trong hoạt động giám sát, khảo sát trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn thuộc huyện thực hiện nghiêm túc việc giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri và các kết luận sau giám sát của HĐND huyện.  

- Xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người 

đứng đầu cơ quan để xảy ra sai sót trong thực hiện các quy định của Nhà nước mà 

HĐND huyện chỉ ra trong kết luận, kiến nghị sau giám sát theo quy định tại khoản 

4 điều 7 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND 

huyện năm 2021. Kính trình HĐND huyện xem xét./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh (B/c); 

- TT. Huyện uỷ; 

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện,  

các đơn vị LLVT; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Giang 
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