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CHI TH 
C(JA BAN TH1JONG vç THANH UY 

Ye nâng cao chat lirçrng và hiu qua hott dng cüa 
Hi dông nhân dan các cp thành phô Yen Bái 

Trong nhüng näm qua, th1rc hin Lust To chrc chInh quyên dija 
phuong, cáe lut và van bàn hung dn cña Quc hi, Uy ban Thithng vçi 
Quéc hi, Hi dng nhân dan các cp thành ph Yen Bái diA n 11rc thirc 
hin và hoàn thành tt nhim vii, quyn han  theo 1ut djnh, cp üy các cp 
luôn quan tam, lành dao,  chi  dao,  djnh hung quy hoach, dào tao,  giâi 
thiu nhân sir 11ng ci:r di biu Hi dng nhân dan các cp; nh.t là lãnh 
dio, chi dao  th ch(rc thành cong cuc bu cir di biu Quôc hi khóa XV 
và diai  biu Hi ditng nhân dan các ep nhim k' 2021 - 2026; ding thi, 
sam kin toàn t chCrc b may cüa Hi ding nhân dan các cp sau bu cir 
theo quy djnh cüa pháp lut. NlaIn chung, hoat ding cña Hi ding nhân 
dan các cp có nhiu di mai, cht lrn7ng và hiu qua hoat dng nâng len, 
diuc diông diào cir tn và nhân dan quan tam, üng h, dánh giá cao, nôi bt 
là: Cong tác t chüc các k' h9p ngày càng khoa h9c, linh hoat; cac nghj 
quyt dirçic thông qua ca bàn bào dam co so' pháp l, sat vâi thitc tin, diáp 
üng yOu cu tInh hInh phát trin kinh t - xã hi cUa dija phuo'ng; hoat 
ding giám sat, khào sat di vào chiOu sâu, dOi mói Ca ye ni dung và hInh 
thirc; hoat dng tip xüc c1r tn Co nhiu di mó'i, tao  diu kin thu.n h7i d 
cir tn phàn ánh tam tLr, nguyen vng, tharn gia dóng gop kin xây dirng 
ehInh quyn; cht luç'ng dai  biu Hi dng nhân dan dirçic nâng len, ngày 
càng phát huy tét vai trO, tràch nhim trong các hot dng cüa Hi dng 
nhân dan. 

Tuy nhiên, bOn canh  nhung k& qua dat  dugc, hoat dng cüa Hi 
dng nhân dan các cp cOn mt s tn tai, han ch, do là: Vic t chirc 
thirc hin các quy djnh cüa pháp lut v hoat dng cüa Hi ding nhân dan 
a mt s dija plurcmg chixa dy dü; cong tác chun bj tài lieu tai mt s6 k 
h9p chua dam bào chit 1uçng, tho'i gian theo quy djnh; mt s t dai  biu 
ch'ira phát huy t& vai trO trong các hoat dng giám sat, khào sat; mt s 
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dai biu chua tIch circ tham gia phát biu, thào 1u.n, chit vn tai  cáe k' 
hcp; vic giãi quyt kin nghj sau giám sat, giãi quy& kin, kin nghj 
cña cir tn con mt s ni dung chua kjp thi; chit hrcng hoat dng cUa 
Hi dng nhân dan i mt s dja phuang chua cao, nh.t là i c.p xä. 

Thirc hin Chi thj s 19-CT/TU, ngày 17/11/2021 cüa Ban Thuing 
vi Tinh üy v nâng cao chat 1uçrng và hiu qua hoat dng cüa Hi dIng 
nhân dan các cp tinh Yen Bái; nhm tip tiic di mâi, nâng cao cht 
hxçng, hiu qua hoat dng cüa Hi dng nhân dan các cap, dáp 1mg yêu 
cu nhim vçi trong tInh hInh mói, nht là ci th hóa chü truang xây drng 
h tMng chInh trj trong sach,  vcrng  manh,  nâng cao hiu 1rc, hiu qua 
hoat dng cüa chInh quyn các cp theo tinh thn Nghj quyt D.i hi 
Dàng b tinh 1n thlr XIX, Nghj quy& Dai  hi Dãng b thành ph 1n thlr 
XX, nhim k' 2020-2021. Ban Thi±ng v Thành üy yêu cu các c.p iy, 
t chüc diàng, Ca quan, dan vj, xã, phiing tp trung lãnh dao,  chi  dao  thc 
hin t& mt s nhim v11 trçng tam nhu sau: 

1. Tang cffông siy lãnh do cüa Bang di vó'i t chfrc và hot 
dng cüa Hi dông nhân dan các cp 

Các c.p lty quan tam lãnh dao,  chi  dao  dy  manh  tuyên truyn, ph 
bin sâu rng Lu.t T chlrc chinh quyn dija phuang, Lu.t Hoat dng 
giám sat cüa Quc hi và Hi dng nhân dan và các quy djnh cüa pháp 
lut Co lien quan den to chIme và hoat dng cüa Hi dông nhân dan, nhrn 
nâng cao nhn thlrc, trách nhim v vj trI, vai trO cüa Hi ding nhân dan 
trong h thng chInh tn; d tir do diva ra nhüng giài phap không ngü'ng 
nâng cao cht lu'çmg, hiu qua hoat dng cüa Hi dng nhân dan các cp, 
phát huy dy dü vai trO cüa Hi dng nhân dan theo 1ut djnh. 

Djnh huthig kjp thii di vth hoat dng cüa Hi ding nhân dan, nht 
là trong vic ci th hóa, th ch hóa cac chIm truang, nghj quy&, chi thj, 
k& lun cüa cp Imy; chju trach nhim v chit lucmg, hiu qua boat dng 
cüa Hi dông nhân dan và dai  bieu Hi diông nhân dan cling cap. 

Quan tam thirc hin t& cong tác quy hoach, dào tao,  bi duong, lira 
ch911, giói thiu nhân sir các chIme danh lành dao  chü ch& và dai  biu 
chuyên trach cüa Hi dng nhân dan các cp; uu tiên nhftng ngithi eó 
trInh d chuyên mon phü hçip, có nãng 1c thirc hin nhim vçi dan cIm, có 
ban lTnh và tam huyt vâi hoat dng cüa Hi dcng nhân dan. 
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2. Nâng cao cht ltrçrng k5 h9p và ban hành ngh quyt cüa Hi 
doug nhân dan 

Thithng trçre Hi dng nhân dan thành ph và các xã, phithng chü 
dng báo cáo cap üy cüng cp cho kin chi dlao,  dijnh huóng v ni 
dung, chixcrng trInh các k3t hçp, bâo dam thng nht trén dja bàn thành 
pM. Tip tic di mói phuong thcrc t chcrc các kS'  h9p, ây manh  irng 
diing cong ngh thông tin d nâng cao eht 1ucng Va hiu qua các kS'  h9p, 
phn diu dn nàm 2025 t chirc các h9p du sir diing may tInh bang; 
ehun bj tht chuccng trInh, ni dung k' h9p, t chüc diu hành k' h9p dam 
bào khoa h9c, hiu qua, phát buy cao d tinh thin dan chü cüa diai  biu 
trong các boat dng thào 1un, cht vn và trà 16'i cht vn t?i  k' h9p. 

Nâng cao chat lucing thrn djnh, xây dmg, ban hành các nghj quyt 
cüa Hi dng nhân dan, phát huy vai trô, trách nhim các Ban cüa Hi 
dng nhan dan trong Cong tác thm tra, bào dam các nghj quyt diugc 
thông qua dung chü truong, dumg i&i cüa Dâng, chinh sách, pháp 1ut cüa 
Nhà nuOc, co dy dñ co s& pháp 1, ca s& khoa h9c, phü hgp vâi third tin, 
có tinh khà thi cao và tuân thu dung quy trInh, thu tic ban hành van bàn. 

3. Dôi mó'i, nâng cao chat lirçrng cong tác giám sat 

Xây dçrng, thirc hin chuang trInh, k hoach giám sat ehuyên d 
hng näm theo hrnfcng bao quát các linh vrc quàn 1 nhà nuó'c, barn sat ni 
dung theo yêu c.0 cüa QMc hi, Uy ban Thumg vi QMc hi, cüa Tinh 
üy, Hi dng nhân dan tinh và djnh huàng ciia cp üy, tp trung vào 
nhüng vn d lan cüa dja phucing, có tác dng manh  den di sOng cña 
nhân dan và phát trin kinh t - xà hi cüa dja phuong; kh.c phiic tInh 
trng cMng chéo ni dung giám sat cña Hi dng nhân dan vai ni dung 
kim tra, giám sat cüa Dãng, thanh tra, kim toán Nhà nuac, giám sat cüa 
Mt trn T quc và các doàn th chInh tri - xã hi. 

Nâng çao chit lugng cOng tác cht vn và trã Ri ch.t vn báo dam 
thirc cht, hiu qua tp trung vào các vn d, lTnh virc duçic cir tn quan 
tam. Tang eumg giám sat vic thirc hin các nghi. quyt do Hi dng nhân 
dan ban hành, kjp thô'i phát hin nhng ni dung khOng phu hçip d sua 
di, M sung. Chu tr9ng giám sat thuang xuyên vic thirc hin các nhim 
vi phát trin kinh th - xa hi theo chucing trInh, k hoach hành dng cüa 
c.p üy và nghj quyt cüa Hi dng nhân dan. 

4. Tip tiic di mai hInh thüc, ni dung, phucing pháp tip xüc cir 
tn; bào dam các kin, kin nghj cüa c1 tn dlx?c phàn ánh dy du, chInh 
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xac, giri dn Ca quan, dan vj có th.m quyn xem xét, giài quyt kjp th?ii, 
di.irt diim. 

5. Thirc hin tt Cong tác tip cong dan, tip nhn và xü 1 khiu 

nai, t cáo, kin nghj cüa cong dan theo quy djnh cüa pháp 1ut. Tang 
ctrô'ng giárn sat kt qua giái quyt khiu nai,  to cáo cüa các ca quan lien 
quan, báo darn don thu cüa cong dan dugc giái quyt kjp thôi, dung quy 
djnh, gop phn tang cuông mi lien h và cüngcO lông tin cüa nhân dan 
vói Dâng, Nhà rnrécc. 

6. Chü tr9ng Cong tác tp hun, bèi duOng, cung cp, cp nht kiên 
thtrc, thông tin cho dai  biu Hi ding nhân dan các cp; dy mnh phôi 
hQp, hixó'ng din, trao di kinh nghirn, hi thâo chuyên d giOa Thuô'ng 
tr?c Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan các cp nhäm 
nâng eao nãng l'irc, trInh d, k5 näng hoat dng, tinh thn trách nhim, 
phát huy vai trà cüa dai  biu Hi dng nhân dan. 

7. Thic hin t6t cong tác pMi hgp giüa Hi dng nhân dan, Uy ban 
nhân dan, Uy ban Mt trn T quc Vit Narn cñng cp trong xây dçrng 
chInh sách, pháp lut; t chirc các kS'  hcp; ho.t ding giám sat, kirn tra, 
phán bin xa hi, tip xüc c1r tn, giãi quyt kin, kin nghj chInh dáng 
cüa tn và nhân dan. 

8. T chfrc thrc hin 

8.1. Các c.p üy, chInh quyn, Mt trn T quc và các t chirc 
chinh trj - xã hi Co trách nhim lãnh dao,  chi  dao  ph bin, quán trit, 
xây dirng chuong trinh, k hoach thrc hin hiu qua Chi thj cüa Thành üy, 
darn bào phü hgp vâi chüc näng, nhirn vi và diu kin thirc tin cüa Ca 
quan, don vj, dj,a phuong. 

8.2. Uy ban nhân dan thành ph và các xa, phtthng chi dao  chun bj 
các ni dung trInh kS'  hçp Hi dng nhân dan cüng cp báo dam ch.t 
lucmg, dy dñ h so và thi gian theo dung quy dijnh. Lânh dao,  chi  dao 
thirc hin nghiem tue các kin nghj sau giám sat. cüa Hi dng nhân dan, 
Thung trirc Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, các T 
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dai bieu HQi dong nhan dan, dai  bieu H91 dong nhan dan. Hang nam, chi 
dao rà soát, tng hcip dir toán kinh phi trinh cp Co thm quyên phê duyt 
d b tn kinh phi phçic vi hoat dng cüa Hi dng nhân dan. 

8.3. ThiRrng trirc Hi dng nhân dan thành ph, các Ban cüa Hi 
dng nhân dan thành ph, Hi dtng nhân dan các xA, phung xay drng k 
hoach cii th thire hin D an nâng cao chat luçng và hiu qua hoat dng 
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cüa Hi dng nhân dan các cp tinh Yen Bái, giai dloan 2021 - 2026. Xây 
dçrng quy dijnh vic dánh giá, xp loai cht hrcing di biu Hi dng nhân 
dan hang näm gän vth vic tham gia các hoat dng cüa Hi dông nhân dan 
nhm nâng cao thüe, trách nhim cüa di biu. Theo dOi, don dc, kim 
tra vic thirc hin Chi thj nay; djnh k' hang näm báo cáo kt qua thirc hin 
vâi Ban Thrnmg vii Thành ñy. 

Chi thj nay duçic ph bin dn các chi b./. 

Ncci nhân: 
- Thumg tryc Tinh u (de b/c), 
- Thixông trirc Thành üy, 
- T.T HDND thãnh phô, 
- Uy ban nhân dan thành phô, 
- Các dlc Uy viên BCH Dãng b TP, 
- Các clii, ding b trçrc thuc, 
- Các phOng, ban, MTTQ, doàn the TP, 
- Luii VT/lU. 
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