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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, 

bổ sung năm 2019); Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 

2015; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về chương 

trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; Nghị quyết số 

18/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của 

HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả 

thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Giám sát tại kỳ họp 

1.1. Giám sát kết quả hoạt động của các cơ quan đơn vị 

Năm 2021, HĐND tỉnh tổ chức thành công 05 kỳ họp (trong đó có 01 kỳ 

họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, 02 kỳ họp thường lệ nhiệm kỳ 2021-2026, và 

02 kỳ họp chuyên đề), đã xem xét, thảo luận 44 báo cáo của Thường trực HĐND 

tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát 

nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân 

dân tỉnh. Trong đó có 09 báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021, 13 báo cáo 

công tác 6 tháng và hàng năm của các cơ quan có trách nhiệm trình kỳ họp theo 

quy định, 22 báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, lãng phí, 

phòng, chống tội phạm... theo quy định. 

Công tác thẩm tra đối với các báo cáo được các Ban của HĐND tỉnh thực 

hiện đầy đủ theo quy định. Qua đó, các Ban của HĐND tỉnh cung cấp thông tin 

để HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định. 

1.2. Xem xét việc trả lời chất vấn của người bị chất vấn 

Qua xem xét các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực 

HĐND tỉnh thống nhất đưa 19 vấn đề ra chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh 

Khóa XII(1).  

                                           
(1) Các vấn đề chất vấn thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các 

sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Giao thông Vận tải; Tài chính; 

Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào 

tạo tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển dược liệu; bảo vệ tài nguyên và 

môi trường; giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, việc giải quyết đất chồng lấn, đất sản xuất bị thu 
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Trả lời chất vấn của đại biểu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thể hiện 

tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, nắm chắc nội dung quản lý 

nhà nước và chức trách, nhiệm vụ của mình, trả lời thẳng vào vấn đề đại biểu 

chất vấn, xác định rõ trách nhiệm và biện pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém 

trong thời gian tới. Đối với các ý kiến chất vấn chưa trả lời tại kỳ họp (của Giám 

đốc các Sở Công Thương, Văn hóa-Thể thao và Du Lịch, Giáo dục - Đào tạo, 

Lao động - Thương binh và Xã hội), Chủ tọa yêu cầu người được chất vấn trả lời 

bằng văn bản, gửi về Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đã chất 

vấn để biết, thông tin đến cử tri và theo dõi, giám sát theo quy định. Tại kỳ họp 

các đơn vị đã có văn bản trả lời chất vấn theo yêu cầu. 

1.3. Xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám 

sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri  

HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả 

giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh 

Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(2) và Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm 

kỳ 2021-2026(3). Kết quả giám sát cho thấy UBND tỉnh đã khẩn trương lãnh đạo, 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, xem xét, giải quyết, trả 

lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; đối với những nội dung kiến nghị vượt thẩm 

quyền của tỉnh UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị với các bộ, ngành Trung 

ương xem xét, giải quyết. Hầu hết ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh 

giải quyết, trả lời cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với khả 

năng, nguồn lực của tỉnh, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của hầu hết cử tri, được 

đa số cử tri và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất. 

Thông qua hoạt động này, HĐND tỉnh đã nắm bắt và kịp thời có những 

nhận xét, đánh giá về trách nhiệm của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan 

trong việc xem xét, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. HĐND tỉnh 

thống nhất cao với Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát. 

2. Giám sát chuyên đề 

HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Đề án phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết 

số 07/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND.  

                                                                                                                                    
hồi, các công trình hạ tầng giao thông xuống cấp... là những vấn đề đang được đông đảo cử tri và Nhân dân quan 

tâm. 
(2) Trong 99 ý kiến, kiến nghị của cử tri, có 13 ý kiến phải xem xét giải quyết; 86 ý kiến thuộc loại thông tin, giải 

thích với cử tri (chiếm gần 87%) đã được UBND tỉnh báo cáo, thông tin tương đối đầy đủ. Trong 13 ý kiến, kiến 

nghị của cử tri phải xem xét và giải quyết, có 07 kiến nghị đã được giải quyết xong (chiếm 53,84%); 02 kiến nghị 

đang giải quyết (chiếm 13,38%); 04 kiến nghị sẽ giải quyết (chiếm 30,76%). 
(3) Trong 75 ý kiến, kiến nghị của cử tri, có 16 kiến nghị phải xem xét giải quyết; 59 kiến nghị thuộc loại thông 

tin, giải thích với cử tri (chiếm gần 78,66%) đã được UBND tỉnh báo cáo, thông tin tương đối đầy đủ. Trong 16 

kiến nghị của cử tri phải xem xét, giải quyết có 06 kiến nghị đã được giải quyết xong (chiếm 37,5%); 04 kiến nghị 

đang giải quyết (chiếm 25%); 06 kiến nghị sẽ giải quyết (chiếm 37,5%).  
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Qua giám sát đã đánh giá được kết quả triển khai thực hiện Đề án, nhất là 

các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng 

mắc và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện có 

hiệu quả hơn trong thời gian tới. HĐND tỉnh thống nhất cao với Báo cáo của 

Đoàn Giám sát và thông qua Nghị quyết giám sát(4). 

II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế 

- Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 không tiến 

hành chất vấn và trả lời chất vấn theo kế hoạch. 

- Đại biểu HĐND tỉnh ít tham gia ý kiến và đề xuất nội dung giám sát của 

HĐND năm tiếp theo. 

- Công tác giám sát chuyên đề năm 2021 chưa thực hiện đầy đủ theo 

chương trình, kế hoạch đề ra. 

2. Nguyên nhân 

- Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh là kỳ họp tổng kết Khóa XI nhiệm kỳ 2016-

2021, HĐND tỉnh thống nhất tập trung cho việc xem xét, đánh giá kết quả hoạt 

động cả nhiệm kỳ của HĐND, các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ 

quan có liên quan theo quy định. 

- Một số đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương chưa dành 

nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND; việc thu thập và xử lý thông tin còn 

hạn chế. 

- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiên tai, Đoàn Giám sát chuyên 

đề của HĐND tỉnh không tiến hành giám sát thực tế tại các huyện, thành phố 

theo yêu cầu. 

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG CÔNG TÁC 

GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát tại kỳ họp thường lệ. Tăng 

cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nâng cao chất lượng các vấn đề 

chất vấn. 

2. Tiếp tục chú trọng công tác giám sát chuyên đề của HĐND, đảm bảo 

giám sát chuyên đề tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, nhận được 

sự đồng tình của cử tri và tăng cường công tác theo dõi việc thực hiện các kiến 

nghị giám sát. 

                                           
(4) Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 

và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND. 
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3. Nâng cao trách nhiệm của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh trong 

hoạt động giám sát của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt công tác giám sát việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử và trong việc nghiên cứu, 

chuẩn bị nội dung chất vấn. 

4. Tiếp tục giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND 

và đại biểu HĐND theo dõi việc ban hành quyết định của UBND cùng cấp, 

HĐND cấp dưới trực tiếp có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy 

phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND cùng cấp 

để thực hiện giám sát theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 

của HĐND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các phòng thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hải 
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