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KẾ HOẠCH 

Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 

Quý II năm 2020 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

Thực hiện Kế hoạch số 756/KH-HĐND ngày 10/12/2019 của Thường 

trực HĐND tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực 

HĐND tỉnh năm 2020; sau khi thống nhất tại phiên họp Thường trực HĐND 

tỉnh tháng 3 năm 2020; Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức 

phiên giải trình như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực 

HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện chức năng 

giám sát. Thông qua hoạt động giải trình, đánh giá đúng kết quả đạt được, hạn 

chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

tổ chức thực hiện chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn 

tỉnh; việc giải quyết các kiến nghị của cử tri được tổng hợp tại kỳ họp HĐND 

tỉnh khóa XVI. 

- Phiên giải trình phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, trình tự, sát 

thực tiễn, tiến hành khảo sát nắm thực địa; đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy 

định của pháp luật; các kết luận, kiến nghị phải tạo được sự đồng tình ủng hộ 

của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh. 

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, CƠ QUAN GIẢI TRÌNH 

 1. Nội dung thứ nhất: Việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh 

niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh (Có đề cương báo cáo kèm theo) 

 - Phạm vi giải trình: Thực trạng và trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

đối với việc thực hiện chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trên địa 

bàn tỉnh; giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

- Cơ quan chủ trì giải trình: Sở Nội vụ. 

- Cơ quan tham gia giải trình: Do Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ. 

2. Nội dung thứ hai: Một số kiến nghị của cử tri (Đề nghị đối với từng 

kiến nghị cơ quan giải trình làm rõ kết quả giải quyết kiến nghị, những khó khăn 

vướng mắc, lộ trình thực hiện trong thời gian tới, kiến nghị đề xuất)  
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(1) Tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thôn Nà Ngườm, Nà 

Tồng, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng kiến nghị xem xét việc Công ty cổ phần 

xây dựng thương mại Thái Nguyên trước đây có hợp đồng lấy đất của một số hộ 

dân trong thôn để khai thác quặng, hiện nay không còn khai quặng nữa và đã trả 

lại đất cho các hộ dân. Tuy nhiên, khi trả đất Công ty cổ phần xây dựng thương 

mại Thái Nguyên không san lấp, gạt phẳng mặt bằng trả lại cho dân; do vậy, cử 

tri kiến nghị hoàn thổ lại đất cho các hộ dân để canh tác (kiến nghị cử tri được 

Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

(2) Đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân 

dân tại Dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao 

Lộc, huyện Cao Lộc (kiến nghị cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 

tại kỳ họp thứ tám  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

(3) Cử tri kiến nghị giao một số diện tích đất Công ty Lâm nghiệp Lộc 

Bình đang quản lý cho nhân dân canh tác, sản xuất (kiến nghị cử tri được 

Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021). Cử tri huyện Đình Lập kiến nghị giải quyết 

tranh chấp đất, tài sản trên đất của Công ty Lâm nghiệp Đình Lập với nhân dân 

(kiến nghị cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp tại kỳ họp thứ sáu Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

- Phạm vi giải trình: Thực trạng và trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri; những khó khăn vướng mắc và lộ 

trình giải quyết trong thời gian tới. 

- Cơ quan chủ trì giải trình: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan tham gia giải trình: Do Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN GIẢI TRÌNH 

1. Chủ trì phiên giải trình: Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Thành phần dự 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Phó trưởng các ban HĐND tỉnh; 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện có liên quan; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;  

- Lãnh đạo VP, các phòng, chuyên viên VP HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giải trình, tham gia giải trình; 

- Phóng viên báo, đài. 
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IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: dự kiến tại phiên họp Thường trực HĐND 

tỉnh tháng 4/2020 (có thông báo cụ thể sau). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, yêu cầu giải trình và hồ sơ, tài liệu liên 

quan đến nội dung giải trình; tổ chức phiên họp giải trình theo đúng quy định 

của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ trì giải trình chuẩn bị báo cáo bằng văn 

bản theo nội dung trên (nội dung thứ nhất có đề cương gửi kèm); tham gia giải 

trình các nội dung liên quan theo quy định. Báo cáo của cơ quan (in 50 bản) gửi 

về Thường trực HĐND tỉnh qua Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày 10/4/2020. 

- Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tham gia giải trình chuẩn bị các nội dung 

thuộc thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; tham gia giải trình các nội 

dung liên quan theo quy định.  

3. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Chủ trì 

tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh khảo sát về các nội dung thuộc lĩnh vực 

được giao; chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ việc tổ chức phiên 

giải trình, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định (Ban Văn hóa - Xã hội 

chuẩn bị nội dung thứ nhất; Ban Kinh tế - Ngân sách chuẩn bị nội dung thứ hai). 

- Các Ban của HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và theo sự phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, yêu cầu giải 

trình.  

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh mời đại biểu dự phiên họp giải 

trình đúng thành phần; cung cấp tài liệu phiên giải trình cho đại biểu dự. 

- Tham gia chuẩn bị tốt các nội dung, yêu cầu giải trình; chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết khác để tổ chức phiên giải trình đạt kết quả. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực 

HĐND tỉnh quý II năm 2020. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, 

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

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

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Các thành phần dự phiên họp;  

- CPVP HĐND tỉnh; 

- Website VP; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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