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KẾ HOẠCH 

Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 9 năm 2021 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 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; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015; 

Thực hiện Kế hoạch số 779/KH-HĐND ngày 21/12/2020 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình giám sát của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021; ý kiến thống nhất nội dung giải trình của 

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức giải trình 

tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2021 cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

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

đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 

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, 

trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

2. Yêu cầu 

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

tiễn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; các kết luận, kiến nghị phải tạo được 

sự đồng tình ủng hộ của đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh. Nội 

dung báo cáo tại phiên giải trình cần nêu rõ những việc đã làm được; những việc 

chưa làm được, trong đó nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về cơ quan, đơn 

vị nào và giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện. 

II. NỘI DUNG, CƠ QUAN GIẢI TRÌNH 

1. Nội dung giải trình 

1.1. Tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, 
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đất của Bệnh viên đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, 

thành phố Lạng Sơn.  

1.2. Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 và các giải pháp thực hiện trong thời 

gian tới. 

1.3. Giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu 

“Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều năm 2021”. 

2. Cơ quan giải trình 

 Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Lao động 

Thương binh và Xã hội; các cơ quan, đơn vị liên quan 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. Đại biểu mời dự: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; 

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Hữu Lũng, Cao Lộc, Thành phố; 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

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

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng công tác HĐND; 

- Phóng viên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn.  

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:  

Dự kiến tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đầu tháng 9 năm 

2021 (có thông báo thời gian, địa điểm 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 đơn vị xây dựng báo cáo về các nội dung tại mục II và gửi 

(10 bản giấy và bản điện tử) về Thường trực HĐND tỉnh qua Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh trước ngày 25/8/2021; các sở, ngành, đơn vị tham gia 
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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 Kinh tế - Ngân sách: chủ trì thực hiện chương trình khảo sát thực tế, 

nghiên cứu, tham mưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung tình hình, 

kết quả thực hiện Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bệnh viên đa 

khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 

và tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 và các giải pháp thực hiện trong thời gian 

tới, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 25/8/2021. 

- Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì thực hiện chương trình khảo sát thực tế, 

nghiên cứu, tham mưu chuẩn bị tài liệu liên quan đến nội dung giải pháp thực 

hiện trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu “Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ 

nghèo từ 2% trở lên theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021” báo cáo 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 25/8/2021. 

- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 

theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chuẩn bị 

tốt nội dung, yêu cầu giải trình.  

4. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị giấy mời, 

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

trình cho đại biểu dự; xây dựng chương trình phiên họp giải trình. 

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

họp và 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 Hội 

đồng nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân 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;  

- C,PVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Website VP; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu 
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