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I. Tình hình tổ chức của Hội đồng nhân dân thành phố 

1. Cơ cấu, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố  

Tổng số đại biểu HĐND thành phố được bầu từ đầu nhiệm kỳ là 39 đại biểu 

chia thành 10 Tổ Đại biểu. Đến nay, tổng số đại biểu HĐND thành phố giảm còn 

38 đại biểu (giảm 01 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ do mất quyền đại biểu). 

* Cơ cấu đại biểu HĐND thành phố như sau:  

- Đại biểu Hội đồng nhân dân là nữ: 09 đại biểu (tỷ lệ 23,68%) 

- Đại biểu HĐND là người ngoài Đảng: 01 đại biểu (tỷ lệ 2,63%) 

- Đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số: 00 đại biểu (tỷ lệ 0%) 

- Đại biểu HĐND tái cử: 19 đại biểu (tỷ lệ 50%) 

- Đại biểu HĐND là cán bộ, công chức Nhà nước: 36 đại biểu (tỷ lệ 94,74%) 

(trong đó đại biểu là cán bộ công chức quản lý nhà nước của UBND thành 

phố, các phòng, ban hiện nay còn đương chức là 13 đại biểu) 

- Đại biểu HĐND chuyên trách Đảng: 01 đại biểu (tỷ lệ 2,63%) 

- Đại biểu HĐND chuyên trách Đoàn thể: 0 đại biểu (tỷ lệ 0%) 

- Đại biểu HĐND là doanh nghiệp: 01 đại biểu (chiếm 2,63%) 

- Đại biểu HĐND thuộc ngành nghề khác: 0 đại biểu (chiếm 0%) 

Nhìn chung, trình độ của đại biểu khá đồng đều, phần lớn đại biểu đều có 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phân bổ ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội, là 

điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố. 

2.  Cơ cấu tổ chức Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

Đầu nhiệm kỳ có 05 thành viên gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch (hoạt động 

chuyên trách) , Trưởng ban của 02 Ban HĐND (hoạt động kiêm nhiệm).  

Trong nhiệm kỳ, tại các kỳ họp của HĐND thành phố, đã tiến hành miễn 

nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố (vì lý do nghĩ hưu), miễn nhiệm 02 Phó Chủ tịch 

HĐND và bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch HĐND thành phố (vì lý do 02 Phó Chủ 

tịch chuyển công tác khác), miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh: Trưởng 

ban Pháp chế, trưởng Ban Kinh tế - Xã hội (vì lý do nhân sự Trưởng ban được 

phân công chuyển công tác khác) 

Tính đến thời điểm này, Thường trực HĐND thành phố còn 03 thành viên 

(01 hoạt động chuyên trách, 02 kiêm nhiệm). 

3. Cơ cấu tổ chức các ban Hội đồng nhân dân thành phố 

Hội đồng nhân dân thành phố có 02 Ban, gồm: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban 

Pháp chế:  

- Ban Kinh tế - xã hội: Có 07 thành viên, Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban 

(trong đó 01 Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách) 
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- Ban Pháp chế: Đầu nhiệm kỳ có 07 thành viên. Hiện nay, còn 06 thành viên, 

Trưởng ban hoạt động kiêm  nhiệm và Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách. 

Nhìn chung, các thành viên của các ban Hội đồng nhân dân thành phố có năng 

lực, trình độ chuyên môn tương đối phù hợp với lĩnh vực hoạt động, về cơ bản đáp 

ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Có 02 Lãnh đạo là các Phó Ban của HĐND thành phố 

đều hoạt động chuyên trách là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng hoạt 

động của các Ban HĐND thành phố nói riêng và của HĐND thành phố nói chung. 

4. Cơ cấu Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

 Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được chia thành 10 tổ đại biểu (theo 

đơn vị bầu cử). Thành viên của các tổ là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cư 

trú tại địa phương và các đại biểu của các cơ quan cấp thành phố do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu về ứng cử tại địa phương đó. Hoạt 

động chủ yếu tại địa bàn cư trú và nơi đại biểu ứng cử. 

II. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố 

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp: 

Công tác tổ chức kỳ họp là một nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quyết định 

đến chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố.  

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức thành 

công 11 kỳ họp thường kỳ và 07 kỳ họp bất thường (chuyên đề). Để chuẩn bị cho 

kỳ họp, các tài liệu và nội dung các báo cáo phục vụ kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ 

và khá chu đáo, tài liệu kỳ họp luôn được gửi trước đến đại biểu để nghiên cứu 

theo đúng qui định. Công tác thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp 

được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và có tính phản biện. Báo 

cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố có cải tiến theo hướng ngắn gọn, chú 

trọng những nội dung cơ bản, những vấn đề cần lưu ý, cơ sở pháp lý và đề xuất, 

kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương; làm 

cơ sở để đại biểu HĐND thành phố có thêm thông tin khi xem xét, quyết định 

thông qua nghị quyết của HĐND thành phố. Do vậy, các nghị quyết của HĐND 

thành phố đã ban hành về cơ bản được dư luận đồng tình, ủng hộ và đi vào cuộc 

sống, nhất là các nghị quyết về chế độ an sinh xã hội được cử tri đánh giá cao. 

Công tác tổ chức, điều hành kỳ họp thực hiện theo đúng luật định. Chương 

trình kỳ họp được bố trí, sắp xếp phù hợp, khoa học, hợp lý; các báo cáo, đề án 

trình bày tại kỳ họp đều được tóm tắt ngắn gọn, cô đọng, súc tích những nội dung 

chính cần xin ý kiến của đại biểu. HĐND thành phố đã dành nhiều thời gian cho 

thảo luận, chất vấn, giúp các đại biểu có thời gian phân tích, đánh giá các vấn đề và 

đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện. Chủ tọa đổi mới phương pháp điều hành 

kỳ họp một cách linh hoạt, dân chủ, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại 

biểu HĐND thành phố, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.  

Công tác thông tin trước, trong và sau kỳ họp đã được chú trọng tạo điều kiện 

cho cử tri và Nhân dân theo dõi, góp phần mở rộng dân chủ, công khai về các hoạt 

động của HĐND thành phố, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các đại biểu 

và các cơ quan hữu quan. Các kỳ họp HĐND thành phố đều có đưa tin trên Báo 

Khánh Hòa và Đài Truyền thanh Nha Trang để Nhân dân và cử tri theo dõi. Trong 

nhiệm kỳ, Thường trực HĐND thành phố đã cải tiến phương pháp gửi hồ sơ, tài liệu 
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cho đại biểu HĐND thành phố, toàn bộ tài liệu kỳ họp đều được Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và UBND thành phố cập nhật đầy đủ trên Trang thông tin điện tử thành phố 

để đại biểu HĐND thành phố thuận lợi hơn trong việc tự nghiên cứu tài liệu, góp phần 

giảm tải việc cung cấp tài liệu giấy tại Hội trường của mỗi kỳ họp. 

Số lượng nghị quyết đã ban hành (thống kê theo lĩnh vực): Từ đầu nhiệm kỳ 

đến nay, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua 368 nghị quyết, trong đó gồm: 05 

nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng 

hàng năm, 05 nghị quyết về dự toán ngân sách hàng năm, 06 nghị quyết về quyết toán 

ngân sách hàng năm, 13 nghị quyết về kế hoạch đầu tư công và điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư công hàng năm, 11 nghị quyết về chương trình giám sát hàng năm và thành lập 

đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, 109 nghị quyết về bầu cử, miễn 

nhiệm, bổ sung các nhân sự của Thường trực Hội đồng nhân dân, của các ban Hội 

đồng nhân dân, của Ủy ban nhân dân và Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố và nhân 

sự HĐND các xã, phường, 221 nghị quyết khác. Các nghị quyết được ban hành đảm 

bảo đúng quy trình, xác định được các mục tiêu cụ thể, biện pháp, giải pháp rõ ràng, 

có thời gian triển khai chi tiết, do vậy khi triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả rõ 

rệt trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng ở địa phương. 

Nhìn chung, công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của HĐND thành phố 

trong nhiệm kỳ luôn được chuẩn bị tích cực, chu đáo, trách nhiệm, có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố 

đã thể hiện rõ quan điểm, cung cấp nhiều thông tin có chất lượng, giúp cho đại 

biểu HĐND thành phố có cơ sở thảo luận, xem xét, quyết định những vấn đề quan 

trọng của thành phố. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đảm bảo chất 

lượng, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Sau kỳ họp, 

chỉ đạo việc chỉnh lý và ban hành kịp thời các nghị quyết của kỳ họp để báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời gửi các cơ quan liên quan theo quy định. 

2. Việc thực hiện chức năng giám sát: 

a) Hoạt động giám sát tại kỳ họp: 

- Việc xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Toà án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự cùng cấp được 

thực hiện theo định kỳ tại các kỳ họp HĐND. Thông qua hoạt động này, HĐND 

thành phố đã kịp thời  kiến nghị các giải pháp khắc phục những hạn chế trong hoạt 

động của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Đồng thời, hoạt động giám sát tại kỳ 

họp là cơ sở đảm bảo cho HĐND thành phố ban hành nghị quyết về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết chuyên đề đúng chính sách, pháp luật của nhà 

nước, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.  

- Về hoạt động giám sát chuyên đề: Hàng năm, trên cơ sở Nghị quyết của 

HĐND thành phố về Chương trình giám sát, Thường trực HĐND thành phố chỉ 

đạo xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch giám sát chuyên đề đảm bảo thống 

nhất, đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực, các Ban HĐND thành 

phố với các cơ quan, đơn vị và địa phương đảm bảo không chồng chéo về nội 

dung, đơn vị giám sát, không gây phiền hà cho cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực 

HĐND thành phố đã tổ chức 17 cuộc giám sát chuyên đề, ban hành 73 kiến nghị. 

Nội dung giám sát đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tập trung chủ yếu về những vần đề 
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bức xúc, nổi cộm được cử tri, Nhân dân quan tâm ( như: công tác quản lý nhà nước 

trong các lĩnh vực: đất đai, bồi thường, giải tỏa tái định cư, tiến độ thực hiện các dự 

án đầu tư, công tác cải cách thủ tục hành chính…). Phương thức giám sát từng bước 

được đổi mới, kết hợp giữa giám sát thực tế và giám sát qua báo cáo, nhằm đánh giá 

toàn diện, sát với tình hình thực tế. Sau khi kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát có 

báo cáo, kết luận và kiến nghị cụ thể đối với UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp. Đến nay, hầu hết các đề xuất, 

kiến nghị sau giám sát đã được UBND thành phố tiếp thu và chỉ đạo các ngành có liên 

quan triển khai thực hiện, kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bổ sung cho 

công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương,  nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kịp thời giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc của Nhân dân. 

Ngoài hoạt động giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND thành phố tăng 

cường công tác khảo sát đối với các công trình đầu tư công, xem xét các báo cáo, 

các văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố và HĐND cấp xã để kịp 

thời có phương án chỉ đạo xử lý (nếu phát hiện có vi phạm).  

- Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn: Tiếp tục được cải tiến, chất lượng 

ngày càng được nâng lên và đi vào thực chất. Thường trực HĐND thành phố đã 

chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và dành thời gian hợp lý của kỳ họp cho hoạt 

động này; đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ nội 

dung trả lời theo yêu cầu của đại biểu HĐND thành phố; các nội dung chất vấn của 

các đại biểu đều là những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm như: Việc triển 

khai thực hiện các dự án đầu tư; vấn đề quản lý nhà nước về môi trường; công tác 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng; hoạt động quảng cáo,.... 

Hầu hết, các ý kiến chất vấn qua thảo luận tại các tổ đại biểu được thủ 

trưởng các phòng, ban và Chủ tịch UBND thành phố giải trình tiếp thu và đề ra các 

biện pháp chỉ đạo thực hiện. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố cũng đã 

có văn bản yêu cầu UBND thành phố và các ngành tiếp tục trả lời, giải quyết các 

kiến nghị của đại biểu HĐND thành phố; đồng thời, giao các Ban HĐND thành 

phố, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện nội 

dung đã được trả lời của UBND thành phố, các phòng, ban liên quan. 

- Về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND 

bầu: 

Thực hiện các quy định và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Thường trực HĐND thành phố đã chuẩn bị chu đáo để trình HĐND thành phố tổ 

chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu tại kỳ 

họp cuối năm 2018 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục luật định. Ban hành 

các văn bản hướng dẫn Thường trực HĐND các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 

theo luật định. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố lắng nghe và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và yêu cầu của đại biểu.  

Nhìn chung, việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND thành phố được 

Thường trực HĐND thành phố triển khai thận trọng, nghiêm túc, công khai theo 

đúng quy trình, thủ tục hướng dẫn quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phản ánh 

vai trò, trách nhiệm của người đại biểu được cử tri và nhân dân đồng tình, đánh giá 
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cao. Không có đại biểu nào có số phiếu tín nhiệm thấp dưới 50% phải bỏ phiếu tín 

nhiệm. 

b) Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp: 

- Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố: Đã tập trung chỉ 

đạo, cho ý kiến các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết HĐND thành phố trình 

tại kỳ họp; cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề của các Đoàn giám sát HĐND 

thành phố; giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện hoạt động 

giám sát thường xuyên về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các 

Ban HĐND thành phố cho phù hợp với tình hình thực tế; đề nghị UBND thành phố 

chỉ đạo các phòng, ban, địa phương liên quan tham mưu UBND thành phố xem xét 

giải quyết các kiến nghị sau giám sát và tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành 

phố. 

3. Về hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; giám sát việc giải quyết 

ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân 

a) Về hoạt động tiếp xúc cử tri: 

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức 12 đợt tiếp xúc 

cử tri trước kỳ họp để báo cáo với cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương; thông báo về dự 

kiến nội dung, chương trình kỳ họp tiếp theo; kết quả trả lời kiến nghị của cử tri 

qua lần tiếp xúc trước. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, đã tổng hợp được trên 1.014 

kiến nghị và chuyển đến UBND thành phố, các cơ quan liên quan trả lời theo thẩm 

quyền. Đến nay, hầu hết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đều đã được 

UBND thành phố trả lời hoặc giải quyết tương đối thỏa đáng. Một số kiến nghị còn 

tồn đọng chủ yếu là do có khó khăn về nguồn lực thực hiện hoặc cần có sự phối 

hợp giải quyết với các cơ quan của tỉnh. 

b) Về tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công 

dân:  

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp nhận 304 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý chuyển 304 đơn yêu cầu các cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết theo quy định, hiện 

nay đã giải quyết 281 đơn, còn lại 23 đơn đang giải quyết.  

Nhìn chung, công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư đã được thực hiện thường 

xuyên và có những kết quả nhất định; Thường trực HĐND thành phố đã bám sát 

các quy định về tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo để phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân theo đúng luật định. 

4. Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND thành phố và các cơ quan hữu 

quan 

a) Với Thành ủy: Thường trực HĐND thành phố luôn chấp hành sự lãnh đạo 

của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với những vấn đề quan trọng ở địa 

phương trước khi đưa ra HĐND thành phố bàn bạc, quyết định. Mặt khác, Thường 

trực HĐND thành phố luôn chủ động, kịp thời đề xuất những nội dung quan trọng 
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và xin ý kiến chỉ đạo của Thành uỷ về tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố 

phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. 

b) Với Thường trực HĐND tỉnh: Trong quá trình hoạt động, Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố luôn tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn của Thường trực 

và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn của Thường 

trực và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khi Đoàn về giám sát tại thành phố, 

tích cực tham dự và chuẩn bị chu đáo các báo cáo, ý kiến thảo luận, kiến nghị trong 

các buổi hội nghị, hội thảo và giao ban thường kỳ do Hội đồng nhân dân tỉnh tổ 

chức. 

c) Hoạt động giữ mối liên hệ với đại biểu, Tổ đại biểu HĐND thành phố và 

các cơ quan liên quan: Thường trực HĐND thành phố đã chủ động phối hợp Ban 

Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng Quy chế phối hợp công 

tác của Thường trực HĐND với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thực hiện tốt 

việc duy trì giữ mối liên hệ với các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố; Phối 

hợp chặt chẽ với UBND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố và các Ban HĐND thành phố trong việc chuẩn bị nội dung, chương 

trình kỳ họp; trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của 

HĐND thành phố giữa hai kỳ họp; trong hoạt động tiếp nhận giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân qua đó, tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động, 

góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành 

phố.  

d) Công tác điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban HĐND thành phố: 

Thường trực HĐND thành phố đã thực hiện tốt vai trò điều hòa, phối hợp hoạt 

động các Ban HĐND thành phố và phân công các Ban thực hiện nhiệm vụ theo 

luật định. Duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban hàng tháng với các Ban 

HĐND thành phố để đánh giá kết quả hoạt động, xây dựng kế hoạch công tác hàng 

tháng, định hướng những nội dung các Ban HĐND thành phố cần tập trung giám 

sát. 

đ) Đối với Thường trực HĐND các xã, phường: Đảm bảo duy trì thường 

xuyên chế độ giao ban hàng quý giữa Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân 

thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường theo quy chế nhằm 

kết hợp phổ biến công tác của Hội đồng nhân dân thành phố với việc nắm bắt tình 

hình cơ sở, định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, phường, nâng 

cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã. Thường trực và các ban 

Hội đồng nhân dân thành phố đã duy trì tốt sự phối hợp chặt chẽ với Thường trực 

Hội đồng nhân dân các xã, phường khi về giám sát tại cơ sở. 

5. Một số hoạt động khác 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, thực hiện nhiệm 

vụ được giao theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường 

trực HĐND thành phố đã chủ trì, phối hợp với UBND thành phố, UBMTTQVN 

thành phố dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử 

đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và địa phương theo đúng luật định.  
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- Ban hành các nghị quyết phê chuẩn thành viên các Ban của HĐND thành 

phố; nghị quyết về thành lập các Tổ đại biểu HĐND thành phố và các nghị quyết 

phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, phường 

theo quy định. 

- Về hoạt động đối ngoại của Hội đồng nhân dân: Thường trực HĐND thành 

phố phối hợp với UBND thành phố tiếp Đoàn đại biểu Quận Trung - TP Incheon - 

Hàn Quốc và tổ chức 01 đoàn thăm tại Quận Trung - TP Incheon - Hàn Quốc; tổ 

chức tiếp đoán nhiệt tình các đoàn HĐND thành phố bạn đến thăm và làm việc với 

Thường trực HĐND thành phố. 

- Các hoạt động bồi dưỡng nâng cao kỹ năng của đại biểu Hội đồng nhân 

dân: Tham gia tích cực các lớp bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND do Thường trực 

HĐND tỉnh tổ chức. Tổ chức 03 đoàn đi học tập kinh nghiệm Chương trình tập 

huấn về quy hoạch đô thị, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt và quy tắc ứng xử 

giao thông đô thị (ngắn hạn) tại Singapore. 

III. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được  

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù có một số biến động về nhân sự nhưng 

Thường trực HĐND thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

theo đúng luật định và chương trình kế hoạch đã đề ra. Thường trực HĐND thành 

phố đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng 

cao chất lượng. Việc tổ chức các kỳ họp của HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 

đến nay đã có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo đúng luật, dân chủ, công khai và 

ngày càng được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc chuẩn bị nội dung, chương trình 

và điều hành kỳ họp được tiến hành chu đáo, luôn có sự cải tiến, đổi mới. Việc 

chất vấn, giải trình trả lời chất vấn, giải trình được quan tâm nâng cao chất lượng; 

các nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ, có chất lượng. Tính hình thức trong 

các kỳ họp của HĐND dần được khắc phục. Công tác giám sát, tiếp xúc cử tri có 

nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. Công tác điều hòa, phối hợp hoạt động giám 

sát của các Ban HĐND thành phố được chú trọng nhằm tránh trùng lắp về địa điểm 

và thời gian giám sát. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND thành phố với 

UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan liên 

quan tiếp tục được duy trì... Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ qua.  

2. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực HĐND thành 

phố vẫn còn một số hạn chế nhất định như:  

- Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện những ý kiến, kiến nghị của cử tri, 

những kiến nghị qua công tác giám sát; việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả 

giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã 

chuyển đơn mặc dù đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa đạt như mong muốn. 

- Hoạt động giám sát có lúc hiệu quả chưa cao, nhiều kiến nghị thông qua 

hoạt động giám sát chưa được các cơ quan có trách nhiệm quan tâm giải quyết kịp 

thời; việc giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác hòa giải ở cơ 

sở còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.  

3. Một số bài học kinh nghiệm 
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- Trong hoạt động của Thường trực HĐND thành phố cần tranh thủ sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Thường trực 

HĐND tỉnh. Quan tâm đào tạo, bố trí cán bộ chủ chốt cho HĐND có trình độ, năng 

lực, hiểu biết rộng, có kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín và bản lĩnh.  

- Xác định rõ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

pháp luật với tư cách là cơ quan thường trực của HĐND. Đồng thời, luôn đề cao 

trách nhiệm của mình trước HĐND và Nhân dân; Thường xuyên đổi mới, nâng cao 

chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND thành phố. Đổi mới hoạt động tiếp xúc 

cử tri, hoạt động giám sát cả về nội dung và phương pháp tiến hành giám sát trên cơ 

sở lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm hoặc những vấn đề còn nhiều vướng 

mắc mà cử tri quan tâm. Tích cực kiểm tra theo dõi việc thực hiện kết quả sau giám 

sát để kịp thời khắc phục những tồn tại, yếu kém. 

- Thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực 

HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN thành phố. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt 

động giữa Thường trực HĐND các thành phố trong nước và giữa Thường trực HĐND 

các huyện, thành phố trong tỉnh. 

V. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Thường trực 

HĐND thành phố 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Thường 

trực HĐND thành phố, nhất là những nhiệm vụ, quyền hạn mới được bổ sung theo 

quy định của pháp luật bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động 

của Thường trực HĐND thành phố trong thời gian tới.  

2. Tăng cường phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND 

thành phố với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong 

việc xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND, Thường trực 

HĐND thành phố.  

3. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và đề nghị các cơ quan, tổ chức 

xã hội có liên quan giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. đồng 

thời tích cực đôn đốc và giám sát đối với các cơ quan chức năng của thành phố 

trong việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố 

4. Phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan trong công tác bầu cử Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trên đây là báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2012 của Thường trực HĐND 

thành phố. Kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- TT. HĐND tỉnh KH; 

- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tp; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố;  

- Lưu: VT, Chương CV. 

 TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

     KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

          Bảo Thọ 
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