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KẾ HOẠCH GIÁM SÁT 

“Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại  

Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII” 

  

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất 

vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; chỉ ra ưu điểm, hạn 

chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân và trách nhiệm của các địa phương, đơn 

vị, cá nhân liên quan; 

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và 

tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, cá nhân liên quan trong công tác 

giải quyết các kiến nghị cử tri, nội dung trả lời chất vấn nhằm đáp ứng yêu cầu, 

nguyện vọng chính đáng của cử tri. 

2. Yêu cầu: 

- Các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát phải đánh giá đầy đủ, trung thực, 

khách quan; báo cáo kết quả việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả 

lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII theo đề cương 

và thời gian quy định; 

- Đoàn giám sát tổ chức giám sát theo quy định của pháp luật, đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả, tiến độ, kế hoạch đề ra và đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

bệnh theo quy định; 

- Đoàn giám sát tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021 và thông báo đến các địa phương, 

đơn vị, cá nhân liên quan. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG  

1. Phạm vi: 

Giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại 

Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII trên địa bàn toàn tỉnh đến thời 

điểm giám sát. 

2. Đối tượng giám sát: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương, đơn vị có liên 

quan đến trách nhiệm giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất 

vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. 
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III. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

Đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn 

tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

IV. PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT  

Đoàn giám sát thực hiện giám sát thông qua các hoạt động sau đây: 

1. Giám sát thông qua tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá báo cáo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị thuộc đối tượng giám sát 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Căn cứ vào báo cáo và tình hình cụ thể, Đoàn giám sát sẽ khảo sát thực 

tế, trực tiếp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, một số sở, ban, ngành, địa phương 

và đơn vị có liên quan về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, thực hiện nội 

dung trả lời chất vấn. 

3. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện phối hợp giám sát 

việc giải quyết các kiến nghị cử tri và thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại các 

địa phương (những nội dung có liên quan địa phương). 

4. Giám sát thông qua thu thập thông tin: Tiếp xúc cử tri; kết quả thanh tra, 

kiểm tra liên quan; ý kiến của các chuyên gia; phương tiện thông tin đại chúng và 

các hình thức cần thiết khác. 

5. Tổ chức các cuộc cuộc họp, làm việc để thu thập thông tin, đóng góp ý 

kiến vào báo cáo kết quả giám sát. 

6. Tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến và 

trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2021.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian giám sát 

- Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 06/9/2021: 

+ Ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát; thông qua kế hoạch, dự 

kiến chương trình giám sát; 

+ Xây dựng, ban hành đề cương, biểu mẫu gửi các đơn vị yêu cầu báo cáo; 

+ Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức giám sát, 

đánh giá việc giải quyết các kiến nghị cử tri và các nội dung trả lời chất vấn có 

liên quan địa phương và gửi báo cáo kết quả đến Đoàn giám sát. 

- Từ ngày 10/9/2021 đến ngày 30/9/2021: 

+ Các tổ chức, cá nhân liên quan gửi báo cáo và cung cấp tài liệu theo yêu 

cầu; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện triển khai giám sát gửi báo cáo 

kết quả về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

+ Đoàn giám sát thu thập thông tin, số liệu, tài liệu liên quan; tổng hợp báo 

cáo của các cơ quan chịu sự giám sát, kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng 

nhân dân cấp huyện; 
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- Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 20/10/2021: Tùy tình hình thực tế, Đoàn sẽ 

tổ chức khảo sát, làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương, 

đơn vị có liên quan (Theo chương trình cụ thể của Đoàn); 

- Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 05/11/2021:  Đoàn giám sát tổng hợp, xây 

dựng báo cáo kết quả giám sát gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Thành phần mời tham gia giám sát 

- Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV; 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

và các phòng chuyên môn trực thuộc; 

- Đại diện các Tổ đại biểu Hội đồng nhân tỉnh (khi giám sát tại địa phương); 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan (khi có nội dung liên quan); 

- Đại diện Thường trực HĐND, các Ban HĐND, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

cấp huyện và cấp xã (mời tham gia) khi Đoàn đến giám sát tại địa phương; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên tham dự 

và đưa tin. 

Tùy tình hình thực tiễn, các thành phần mời tham gia giám sát có thể được 

điều chỉnh phù hợp. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Tổ thư ký Đoàn giám sát có nhiệm vụ giúp việc và phục vụ hoạt động của 

Đoàn giám sát; phối hợp các bên liên quan chuẩn bị nội dung chương trình, tổ 

chức phục vụ các cuộc họp, giám sát, khảo sát, làm việc của Đoàn giám sát; làm 

đầu mối liên hệ thu thập tài liệu, tiếp nhận các báo cáo; xây dựng dự thảo, tiếp thu 

hoàn chỉnh Báo cáo kết quả giám sát; 

- Kinh phí phục vụ giám sát được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động của 

Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021; 

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí phương 

tiện, các điều kiện làm việc phục vụ Đoàn giám sát trong quá trình giám sát./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thành viên Đoàn Giám sát, Tổ thư ký; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TP, TX; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH3. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

Trần Tú Anh 
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