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I. VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND THÀNH 
PHỐ

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng; triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương; bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; năm 
đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố 
và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm (2016-2020). 
Xuất phát từ đặc điểm tình hình nêu trên, trong năm 2016 HĐND thành phố định hướng 
tập trung giám sát một số nội dung sau:

1. Việc thi hành Hiến pháp, Luật, các nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về các vấn đề liên quan đến 
phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành 
phố; việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Việc thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2016; Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm (2016 - 2020) của thành phố; 
kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND, kết luận của Chủ tọa kỳ họp HĐND thành 
phố. 

3. Việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức kỳ họp thứ nhất 
HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.  

4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chú trọng các vụ 
việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. 

5. Tham gia các hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng 
Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội tổ chức tại địa phương.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA 
HĐND THÀNH PHỐ NĂM 2016

1. Những nội dung HĐND thành phố trực tiếp giám sát



a) Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 
năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 05 năm (2016-2020); 
tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; các báo cáo của Thường 
trực HĐND, các ban HĐND thành phố, UBND thành phố, Toà án nhân dân thành phố, 
Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

b) Việc trả lời chất vấn và giám sát việc thực hiện những vấn đề đã cam kết tại 
phiên chất vấn của kỳ họp.

c) Việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
2. Những nội dung giao Thường trực HĐND thành phố giám sát
a) Việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó tập 

trung giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp 
của thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. 

b) Việc thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố, kết luận của Chủ tọa kỳ họp; 
các vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân 
cần được xem xét, giải quyết.

c) Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó chú trọng 
giám sát các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. 

d) Tham gia các hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng 
Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội tổ chức tại địa phương.

3. Những nội dung giao các ban của HĐND thành phố giám sát
a) Lĩnh vực Kinh tế và Ngân sách: Tập trung giám sát những nội dung cơ bản 

sau đây:
- Công tác thu ngân sách, thu nợ quá hạn đối với các dự án lớn đã bàn giao mặt 

bằng, các lĩnh vực dễ thất thu thuế (dịch vụ ẩm thực, nhà hàng, lưu trú…); 
- Công tác xúc tiến đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chính sách 

kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp khác; kết quả 
thực hiện cam kết của các chủ dự án về tiến độ thực hiện các dự án chậm triển khai tại 
khu vực trung tâm thành phố và các dự án ven biển, khu công nghệ thông tin tập trung 
(giai đoạn 1); 

- Tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của năm 2016 và các công trình 
đầu tư phục vụ Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC 2017;

- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, rà soát khớp nối quy hoạch chi tiết 
và quy hoạch ngành; Phương án quy hoạch tổng thể cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông 
Hàn;

- Công tác quản lý, sử dụng đất, chung cư; việc triển khai bán đấu giá quyền sử 
dụng đất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bán nhà ở xã hội trên 
địa bàn thành phố;



- Việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, tập trung 
giám sát tại một số điểm như: sông Phú Lộc, Âu thuyền Thọ Quang, bãi rác Khánh 
Sơn, các cửa xả ra biển…; xử lý tình trạng ngập úng tại một số khu vực nội thị và các 
khu dân cư bị ảnh hưởng bởi các dự án. Cơ sở hạ tầng các khu tái định cư đã bố trí tái 
định cư (trọng tâm triển khai thực hiện thảm nhựa các tuyến đường có 50% hộ dân sinh 
sống và một số tuyến đường bức xúc liên quan đến đời sống dân sinh);

- Thực hiện các quy định về bố trí vốn, đấu thầu, giải ngân, điều chuyển vốn 
trong xây dựng cơ bản.

b) Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội: Tập trung giám sát những nội dung cơ bản sau 
đây:

- Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường 
vụ Thành ủy về “ Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”;

- Kế hoạch triển khai Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà 
Nẵng;

- Công tác đầu tư, xây dựng các trạm y tế phường, xã; giám sát việc triển khai 
giá dịch vụ y tế mới, tăng chỉ số hài lòng của người bệnh khi đến các cơ sở y tế trên 
địa bàn thành phố;

- Tiến độ thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về đảm bảo mục tiêu đến năm 
học 2016 - 2017 có 100% học sinh tiểu học được học 02 buổi/ngày; 

- Công tác xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình chính sách và 
đồng bào dân tộc khó khăn;

- Công tác cai nghiện ma túy, việc cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên trên địa 
bàn thành phố.

c) Lĩnh vực Pháp chế: Tập trung giám sát những nội dung cơ bản sau đây:
- Việc kiện toàn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường; công tác cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực về đất đai, nhà ở, xây 
dựng, chế độ chính sách; tiếp tục giám sát việc thực hiện  các kế hoạch thực hiện Chỉ 
thị số 29-CT/TU về “5 xây”, “3 chống” của Thành ủy;

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng giám sát việc 
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, việc thi hành quyết 
định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; 

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành 
phố và việc triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

- Công tác phòng chống tội phạm, chú trọng giám sát công tác phòng chống tội 
phạm về ma túy; trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố;

- Việc thi hành án dân sự đối với những vụ việc tồn đọng, kéo dài./.


