HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN DƯƠNG KINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: Íi/KH-HĐND

Dương Kinh, ngày£Jtháng{năm 2019

KÉ HOẠCH
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại
kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 74, Luật Hoạt động
giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND quận về
Chương trình giám sát năm 2019;
Thực hiện Chương trình số 32/CTr-HĐND ngày 14/01/2019 về C h ư ơ n g /^ '
trình công tác của Thường trực HĐND quận năm 2019;
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Thường trực HĐND quận xây dựng kê hoạch giám sát việc giải quyêt
kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 2021, cụ thể như sau:
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Xem xét, đánh giá việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước
kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa II của UBND quận và các phòng, ban, ngành,
địa phương của quận.
2. Thông qua giám sát, đánh giá kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn
chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị,
địa phương trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở đó, đề
xuất các kiến nghị nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý,
chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và trong việc giải quyết các vấn đề cử
tri kiến nghị.
3. Việc tiến hành hoạt động giám sát phải đảm bảo tính khách quan, toàn
diện, trọng tâm, trọng điểm, theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình
hình thực tế tại địa phương.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN GIÁM SÁT.
1. Nội dung giám sát: Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước
kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2. Đối tượng giám sát: UBND quận.

1

3. Thời gian giám sát: Tuần đầu tháng 6 năm 2019 (Cỏ Thông bảo lịch
giảm sát cụ thê sau)
III. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT.
- Thường trực HĐND quận (Chủ trì);
- Đại diện lãnh đạo UBND quận;
- Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN quận;
- Trưởng, Phó các Ban HĐND quận;
- Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND quận;
- Lãnh đạo các phòng, đon vị có liên quan đến nội dung giám sát: Phòng
Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên-Môi trường, Văn hóa-thông tin và thể thao,
Giáo dục-Đào tạo, Trung tâm y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng, Công an
quận;
- Văn phòng HĐND và UBND quận;
- Chủ tịch HĐND, Chủ tịch ƯBND các phường
IV. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIÁM SÁT.
1. Đại diện UBND quận trình bày báo cáo;
2. Các Ban HĐND quận trình bày báo cáo thẩm tra;
3. Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời tham dự phát biểu ý kiến;
4. Thường trực HĐND quận thảo luận;
5. Chủ tọa kết luận.
V. TỔ CHỨC THựC HIỆN.
1. UBND quận:
Căn cứ báo cáo số 152/BC-HĐND, ngày 17/12/2018 của Thường trực
HĐND quận về tống họp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8
HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (có báo cáo gửi kèm), báo cáo bằng
văn bản về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8
HĐND quận khóa II (có đề cương báo cáo gửi kèm) đến thời điểm tháng 6 năm
2019. Báo cáo gửi về Thường trực HĐND quận (qua Văn phòng
HĐND&UBND quận) trước ngày 03/6/20Í9.
2. Các Ban HĐND quận:
a, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận: Tiến hành thẩm tra việc giải quyết
kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, thủy sản;
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giao thông, quản lý đô thị, xây dựng; công tác quản lý đất đai, môi trường; Giáo
dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao
b, Ban Pháp chế HĐND quận: Tiến hành thẩm tra việc giải quyết kiến
nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn xã hội
Báo cáo thẩm tra về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa II của các Ban HĐND quận, gửi về
Thường trực HĐND quận (qua Văn phòng HĐND và UBND quận) trước Ngày
07/6/2019.
3.
Đe nghị UBMTTQVN quận, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường
trực HĐND, ƯBND các phường:
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương để
chuẩn bị ý kiến phát biểu và đề xuất, kiến nghị tại cuộc giám sát.
4. Văn phòng HĐND và ƯBND quận :
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Tông hợp, xây dựng báo cáo kêt quả giám sát giải quyêt đơn thư, khiêu ' > )
nại, tố cáo của công dân và các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND
quận khóa II. Chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ cuộc giám sát củaViV
Thường trực HĐND quận.
Trên đây là Ke hoạch giám sát việc giải các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp
thứ 8 HĐND quận khóa II, Thường trực HĐND quận đề nghị UBND quận, các
cơ quan, đơn vị phối họp triển khai thực hiện tốt kế hoạch./.
Noi nhận:
TTQU*(để b/c);
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN quận;
- Các Bạn HĐND quận;
- Các Tổ đại biểu HĐND quận;
- VPHĐND và ƯBND quận;
- Các phòng, ban, ngành liên quan;
- HĐND, UBND các phường;
- Cổng TTĐT quận;
- Lưu: VT.
-
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ĐÈ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại
kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
(Kèm theo Ke hoạch sổSL/KH-HĐND, ngàyĩă/5/2019
của Thường trực HĐND quận)
1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND quận về giải quyết các ý kiến,
kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa II
2. Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri:
2.1. Các ý kiến, kiến nghị chung của cử tri
2.2. Các ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri theo lĩnh vực, địa bàn, trong
đó:
(1) Các nội dung kiến nghị thành phố
(2) Các nội dung kiến nghị quận liên quan đến các lĩnh vực: Sản xuất
nông nghiệp, thủy sản; giao thông, quản lý đô thị, xây dựng; công tác quản lý
đất đai, môi trường; Giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; trật tự
an toàn xã hội
2.3. Số kiến nghị đã giải quyết dứt điểm
2.4. Số kiến nghị đang trong quá trình giải quyết
2.5. Số kiến nghị chưa giải quyết, nguyên nhân chưa giải quyết
2.6. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết kiến nghị cử tri
3. Phương hướng giải quyết trong thời gian tới
4. Kiến nghị, đề xuất.
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