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KẾ HOẠCH 

Giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng 

 

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 

2022 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn hoạt động động giám sát của 

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7  năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân (HĐND) thành phố Cao Bằng về Chương trình giám sát năm 2023, 

Thường trực HĐND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng về Chương trình giám sát năm 

2023 nhằm giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố và các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; UBND các xã, phường. Tạo sự thống 

nhất, chủ động trong việc triển khai thực hiện của các cơ quan đối với chương trình 

giám sát của HĐND thành phố theo quy định. 

Thông qua giám sát để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND thành phố; khẳng định kết 

quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, đồng thời kiến nghị các biện 

pháp khắc phục để thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, các Nghị 

quyết của HĐND thành phố góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, 

quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiểu quả quản lý nhà nước. 

 2. Yêu cầu  

Việc giám sát thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; 

đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ, đồng bộ trong hoạt động giám sát về phạm vi, đối 

tượng, nội dung, tiến độ và thời gian giám sát, tránh chồng chéo hoặc phân tán kéo 

dài. 

Những kiến nghị sau các cuộc giám sát phải được tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả và được kiểm tra, đôn đốc, theo dõi thường xuyên. 

Các Ban của của HĐND thành phố căn cứ theo sự phân công, tích cực triển 

khai công việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, bám sát thời gian và 
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tiến độ để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát 

của Hội đồng nhân dân. 

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1.Giám sát tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố 

Xem xét báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh 

tế -xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và 

cả năm 2023 của thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực, các Ban của 

HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự 

thành phố và các báo cáo khác theo quy định của Luật. 

Giám sát hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện 

kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự thành phố và Ban của HĐND thành phố 

theo quy định của Luật. 

 2. Giám sát thường xuyên của các cơ quan Hội đồng nhân dân thành 

phố, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các Tổ đại 

biểu và đại biểu HĐND thành phố thực hiện giám sát thường xuyên việc tuân thủ 

Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Bằng; giám sát việc triển khai 

Nghị quyết của HĐND thành phố; giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử 

tri, kiến nghị các cuộc giám sát, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh 

vực, địa bàn phụ trách và theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố. 

3. Giám sát chuyên đề 

(1) Giám sát về việc hỗ trợ xây dựng, lắp đặt và sửa chữa nâng cấp các trạm 

truyền thanh tại các xã, phường năm 2021- 2023 trên địa bàn Thành phố. 

(2) Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, 

người lao động trong phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị định 56/2021/NĐ-CP 

ngày 04/7/2011 của Chính phủ và Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 

của Thủ tướng chính phủ từ năm 2019 cho đến thời điểm giám sát.  

(3) Giám sát việc xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia; việc xã hội hóa giáo 

dục; Thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trên địa bàn Thành phố từ năm học 2020 

-2021 đến năm học 2022 - 2023 theo Kế hoạch 3274/KH-UBND ngày 25/11/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng triển khai Chương trình “Sóng và máy tính 

cho em” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

(4) Giám sát việc triển khai, thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp thông 

minh thành phố Cao Bằng từ 2021 đến thời điểm giám sát.  

(5) Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc cấp giấy phép 

xây dựng và hoạt động kiểm tra sau cấp phép.  

(6) Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật đối với UBND các xã, 

phường trong việc quản lý, kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo 

thẩm quyền. 
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(7) Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật đối với công tác xét xử 

của Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng. 

(8) Giám sát việc triển khai Luật cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành và giám sát việc quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Cao Bằng.  

(9) Giám sát Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

thành phố về việc ban hành Đề án phát triển hệ thống Chợ, Trung tâm thương mại 

Thành phố và chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030. 

 (Nội dung, thời gian, đối tượng giám sát theo Phụ lục đính kèm) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch này, Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND 

thành phố chủ động xây dựng Chương trình giám sát năm 2023 theo đúng nội 

dung, thời gian, đối tượng quy định. Kết thúc đợt giám sát, báo cáo kết quả giám 

sát tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND thành phố. Thường xuyên 

theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát.  

2. Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố tăng cường 

mối quan hệ phối hợp với UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố, Thường trực HĐND các xã, phường, các Tổ đại biểu HĐND thành phố 

trong hoạt động giám sát.  

3. Thường trực HĐND thành phố xem xét, giám sát kết quả thực hiện nghị 

quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của 

HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND theo quy định tại Nghị quyết số 

594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.  

4. Tổ đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên trong Tổ đại biểu HĐND; tổ chức thực hiện hoạt động giám sát của Tổ 

đại biểu HĐND thành phố; kịp thời báo cáo Thường trực HĐND thành phố về kết 

quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố.  

5. Các Ban của HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu 

HĐND thành phố chủ động theo dõi, kịp thời đôn đốc cơ quan, người có thẩm 

quyền thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát và báo cáo kết quả việc 

thực hiện đến Thường trực HĐND thành phố.  

6. Văn phòng HĐND và UBND thành phố có nhiệm vụ tham mưu, giúp 

Thường trực HĐND thành phố,xây chương trình, kế hoạch, đề cương, chuẩn bị các 

tài liệu, bố trí phương tiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện giám sát. Thông 

báo nội dung, kế hoạch, thành phần và thời gian giám sát cho các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân chịu sự giám sát theo quy định.  

7. Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, các cơ quan chịu sự giám sát có trách 

nhiệm phối hợp thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát của 
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Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, Tổ đại biểu và đại 

biểu HĐND thành phố. 

Trên đây là kế hoạch giám sát năm 2023 của HĐND thành phố, Thường trực 

HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND 

thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị chịu sự 

giám sát, các cơ quan, tổ chức hữu quan và các địa phương căn cứ kế hoạch này để 

thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đối về thời gian, địa điểm, đối tượng, 

cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, Thường trực HĐND thành phố sẽ thông báo lại 

đến các cơ quan và địa phương có liên quan./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- TT Thành uỷ; 

- TT HĐND Thành phố;  

- UBND Thành phố; 

- UB MTTQ VN Thành phố;  
- Các Ban của HĐND Thành phố; 
- Đại biểu HĐNĐ Thành phố; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- TT HĐND các xã, phường; 
- CVP, các PCVP HĐND và UBND TP; 
- Trang thông tin điện tử Thành phố; 
- Lưu: VT, VP. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Lưu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHI TIẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số …/KH-HĐND ngày .. tháng 12 năm 2022 của Thường trực HĐND thành phố Cao Bằng) 

STT Nội dung giám sát 
Thời gian 

giám sát 
Phạm vi giám sát 

Đối tượng cơ quan, đơn vị, 

địa phương chịu giám sát 

Báo cáo kết quả 

giám sát tại phiên 

họp Thường trực 

HĐND thành phố 

I THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ 

1 

Giám sát thực hiện chế độ chính sách đối 

với công chức, viên chức, người lao động 

trong phòng chống dịch Covid-19 theo 

Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 

04/7/2011 của Chính phủ và Quyết định 

73/2022/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ từ năm 2019 cho 

đến thời điểm giám sát 

Quý I 

(Tháng 3) 

Các đơn vị, phòng 

ban chuyên môn 

thuộc UBND 

thành phố; UBND 

các xã phường 

thành phố 

1.  Giám sát trực tiếp: Trung 

tâm y tế Thành phố; một số 

UBND xã, phường 

2.  Giám sát gián tiếp thông qua 

báo cáo đối với các xã, phường 

còn lại. 

Tháng 4 

2 

Giám sát việc xây dựng Trường đạt chuẩn 

quốc gia; việc xã hội hóa giáo dục; thực 

hiện chính sách hỗ trợ học sinh trên địa 

bàn Thành phố từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2022-2023 theo Kế hoạch 

3274/KH-UBND ngày 25/11/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng triển khai 

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Quý II 

(Tháng 5) 

Các đơn vị, phòng 

ban chuyên môn 

thuộc UBND 

thành phố; UBND 

các xã phường 

thành phố 

1. Giám sát trực tiếp: Phòng 

Giáo dục và đào tạo; một số 

UBND xã, phường. 

2. Giám sát gián tiếp thông qua 

báo cáo đối với các xã, phường 

còn lại. 

Tháng 6 
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3 

Giám sát Quyết định số 4355/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 của UBND thành phố về 

việc ban hành Đề án phát triển hệ thống 

Chợ, Trung tâm thương mại Thành phố và 

chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-

2025 tầm nhìn 2030. 

Quý III 

(Tháng 9) 

Các đơn vị, phòng 

ban chuyên môn 

thuộc UBND 

thành phố; UBND 

các xã phường 

thành phố 

1.  Giám sát trực tiếp: Phòng 

Kinh tế, Bản quản lý chợ, một 

số UBND xã, phường. 

2.  Giám sát gián tiếp thông qua 

báo cáo đối với các xã, phường 

còn lại. 

Tháng 10 

II BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND THÀNH PHỐ 

1 

Giám sát về việc hỗ trợ xây dựng, lắp đặt 

và sửa chữa nâng cấp các trạm truyền 

thanh tại các xã, phường năm 2021-2023 

trên địa bàn Thành phố. 

Quý II 

(Tháng 4) 

Các đơn vị, phòng 

ban chuyên môn 

thuộc UBND 

thành phố; UBND 

các xã phường 

thành phố 

1.  Giám sát trực tiếp: Phòng 

Văn hoá - Thông tin; một số 

UBND xã, phường. 

2. Giám sát gián tiếp  thông 

qua báo cáo đối với các xã, 

phường còn lại 

Tháng 5 

2 

Giám sát việc triển khai, thực hiện Đề án 

phát triển nông nghiệp thông minh thành 

phố Cao Bằng từ năm 2021 đến thời điểm 

giám sát. 

Quý II 

(Tháng 5) 

Các đơn vị, phòng 

ban chuyên môn 

thuộc UBND 

thành phố; UBND 

các xã phường 

thành phố 

1. Giám sát trực tiếp: Phòng 

Kinh tế; một số UBND xã, 

phường. 

2. Giám sát gián tiếp  thông 

qua báo cáo đối với các xã, 

phường còn lại 

Tháng 6 

3 

Giám sát việc chấp hành các quy định 

pháp luật đối với UBND các xã, phường 

trong việc quản lý, kiểm tra thực hiện công 

tác bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. 

Quý III 

(Tháng 8) 

Các đơn vị, phòng 

ban chuyên môn 

thuộc UBND 

thành phố; UBND 

các xã phường 

1. Giám sát trực tiếp: Phòng 

Tài nguyên – Môi trường; một 

số UBND xã, phường. 

2. Giám sát gián tiếp thông qua 

báo cáo đối với các xã, phường 

Tháng 9 
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thành phố còn lại. 

III BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ 

1 
Giám sát việc chấp hành các quy định 

pháp luật trong cấp phép xây dựng và hoạt 

động kiểm tra sau cấp phép. 

Quý II 

(Tháng 4) 

Các đơn vị, phòng 

ban chuyên môn 

thuộc UBND 

thành phố; UBND 

các xã phường 

thành phố 

1.  Giám sát trực tiếp: Phòng 

Quản lý đô thị, Đội trật tự đô 

thị, một số UBND xã, phường. 

2. Giám sát gián tiếp  thông 

qua báo cáo đối với các xã, 

phường còn lại. 

Tháng 5 

2 

Giám sát việc chấp hành các quy định 

pháp luật đối với công tác xét xử của Tòa 

án nhân dân thành phố Cao Bằng. 

Quý II 

(Tháng 6) 

Các cơ quan thi 

hành pháp luật 

1. Giám sát trực tiếp: Toà án 

nhân dân thành phố  

 

Tháng 7 

3 

Giám sát việc triển khai Luật cư trú năm 

2020 và các văn bản hướng dẫn  thi hành 

và giám sát việc quản lý cư trú trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng. 

Quý III 

(Tháng 8) 

Các đơn vị, phòng 

ban chuyên môn 

thuộc UBND 

thành phố; UBND 

các xã phường 

thành phố 

1. Giám sát trực tiếp: Công an 

thành phố, một số UBND xã, 

phường. 

2. Giám sát gián tiếp  thông 

qua báo cáo đối với UBND các 

xã, phường còn lại 

Tháng 9 
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