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TỜ TRÌNH 

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 

(Trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, khóa XXI) 

                                                    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà 

 

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 ngày 20/11/2015, 

Trên cơ sở đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 

các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện và kiến nghị của cử tri1, Thường 

trực HĐND huyện trình HĐND huyện chương trình giám sát của Hội đồng nhân 

dân huyện năm 2023 như sau:  

1. Giám sát tại các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện  

1.1. Xem xét báo cáo 

 Xem xét các báo cáo 6 tháng, 1 năm của UBND huyện,Thường trực 

HĐND, các ban HĐND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan 

Thi hành án dân sự huyện (theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015). 

Ngoài ra, HĐND sẽ xem xét một số các báo cáo khác theo quy định của pháp luật 

và đề nghị của Thường trực HĐND huyện. 

1.2. Giám sát thông qua việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch 

UBND, Uỷ viên UBND, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân huyện khi được đại biểu chất vấn. 

2.  Giám sát chuyên đề  

Đề nghị HĐND huyện tổ chức giám sát 2 chuyên đề và báo cáo kết quả 

giám sát chuyên đề trước HĐND tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2023. 

2.1. Tiêu chí lựa chọn  

Nội dung giám sát chuyên đề được lựa chọn là việc thực hiện chủ trưởng, 

chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Nghị quyết của HĐND huyện đã ban 

hành; những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

 
1 Thường trực HĐND huyện nhận được 10 nội dung đề nghị của  4 tập thể  (UB MTTQVN huyện, 3 Ban của 

HĐND huyện) và các đại biểu: Đoàn Thị Lan Phương, Lâm Thương Huyền, Lò Thị Bua. 
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- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện, được đại biểu HĐND huyện, cử 

tri và Nhân dân quan tâm; đảm bảo cân đối, phù hợp giữa các lĩnh vực; không 

trùng với các nội dung đã được giám sát.  

2. 2. Đề xuất nội dung giám sát  

Qua xem xét, thảo luận, Thường trực HĐND thống nhất đề nghị đưa vào 

chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện 02 chuyên đề gồm:  

 (1) Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử 

dụng đất đai giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn huyện;  

HĐND huyện lựa chọn giám sát chuyên đề này bởi: Trong thời gian qua, 

công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã dần đi vào nền nếp, việc giao đất, 

cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã cơ bản thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên công tác quản lý đất 

đai ở một số xã, Thị trân trên địa bàn huyện còn chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng 

xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tự 

ý san lấp, lấn chiếm, tranh chấp đất đai, công tác quy hoạch, kế hoạch  sử dụng đất 

còn nhiều tồn tại, chất lượng chưa cao. Chính vì vậy mà HĐND huyện cần tổ chức 

giám sát nội dung này nhằm đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành, quá 

trình tổ chức thực hiện và kết quả triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng đất đai  

trên địa bàn huyện. Qua đó chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị các giải pháp khắc phục những tồn tại, 

hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai trên 

địa bàn huyện. 

 (2) Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải 

quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện giai đoạn 

từ năm 2021 - 2023 

HĐND huyện lựa chọn giám sát chuyên đề này bởi: Việc tiếp nhận, giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nó mở đầu cho 

các hoạt động tố tụng hình sự, một hoạt động trong đấu tranh phòng, chống tội 

phạm. Đây là nguồn căn cứ đầu tiên để cơ quan điều tra tiến hành thẩm tra, xác 

minh, từ đó xác định có hay không có yếu tố cấu thành tội phạm để thực hiện các 

biện pháp tố tụng tiếp theo. Thời gian qua, trên cơ sở giám sát thông qua báo cáo 

của các cơ quan liên quan tại các kỳ họp của HĐND đối với công tác phòng chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật, HĐND huyện nhận thấy: Việc tiếp nhận, xử lý tin 

báo, tố giác về tội phạm còn có những hạn chế, đặc biệt là đối với công an các xã, 

Thị trấn. Do vậy, HĐND huyện lựa chọn giám sát nội dung này nhằm đánh giá 

đúng những kết quả đã đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân trong công tác tiếp 

nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn 

huyện. Qua giám sat kiến nghị các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại, 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, góp phần hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn huyện. 

3. Tổ chức thực hiện  
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Hoạt động giám sát của HĐND huyện gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo luật định và được tiến hành thường xuyên, đảm bảo không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan chịu sự giám sát. Để đảm bảo 

hiệu quả việc thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2023, đề nghị HĐND 

huyện giao:  

- Thường trực HĐND tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt 

động giám sát của HĐND năm 2023, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám 

sát của các Ban HĐND huyện; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các 

kiến nghị sau giám sát; tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám 

sát tại kỳ họp giữa năm 2024; tăng cường các điều kiện đảm bảo, nâng cao hiệu 

quả hoạt động giám sát.  

- Các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện chủ 

động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023, báo cáo 

kết quả giám sát theo quy định của pháp luật.  

Trên đây là Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023, 

Thường trực HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.  

 

 
Nơi nhận:  
- TT. HĐND tỉnh (B/c);  

- Lãnh đạo UBND tỉnh (B/c);  

- TT. Huyện uỷ (B/c); 

- 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 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy Đương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

DANH MỤC 

Dự kiến nội dung giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2022 theo đề 

nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các ban HĐND huyện, đại 

biểu HĐND huyện và kiến nghị của cử tri 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện đánh giá công nhân xã, 

bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện (đề xuất của Ủy ban MTTQVN 

huyện). 

2. Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn các xã, thị trấn (Ủy ban MTTQVN 

huyện). 

3. Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ các mô hình sản xuất nông 

nghiệp năm 2020 – 2022 trên địa bàn huyện (Ủy ban MTTQVN huyện) 

4. Giám sát việc thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình (Luật số 

52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội. Đề xuất của đại biểu Đoàn Lan 

Phương và đại biểu Lâm Thị Thương Huyền); 

5. Giám sát việc thực hiện Quyết định 4177/QĐ-BYT ngày 03/8/2016 của 

Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà 

mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện (đại biểu Đoàn 

Lan Phương); 

6. Công tác quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện 

(đại biểu Lò Thị Bua) 

7. Việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách với 

người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021-2022 (Ban Dân tộc 

HĐND huyện). 

8. Giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2020 (Ban Dân tộc HĐND huyện). 

9. Giám sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện (Ban Pháp chế HĐND huyện) 

10. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản 

lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn huyện Mường Chà (Ban 

KT-XH HĐND huyện) 

11. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng đại dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện theo quyết định số 16  

12. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải 

quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện giai đoạn 

2021 - 2023. 

https://vphdnd.langson.gov.vn/en/node/4042
https://vphdnd.langson.gov.vn/en/node/4042
https://vphdnd.langson.gov.vn/en/node/4042
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