
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số' Jỹ /BC-VPQH Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Hà Nội, ngày 6 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO
Ấ Ấ J».Ầ X • A A Ả Ầ

Một sô vân đê vê việc tô chửc phục vụ hoạt động giám sát chuyên đê
Ấ ^ Ấ

của Quoc hội, ưy ban thương vụ Quoc hội năm 2015

Kính gửi: Ưy ban thường vụ Quôc hội

Triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, ủy
ban thường vụ Quốc hội năm 20151, trong các loại hình giám sát đã tiến hành,
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hoạt động giám sát theo chuyên đê vân là một trong các hình thức giám sát quan
trọng nhất. Tại các nghị quyết thành lập các đoàn giám sát của úy ban thường
vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội được giao là cơ quan tổ chức phục vụ hoạt
động của đoàn giám sát; để có cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động giám
sát chuyên đề được tốt hơn trong thời gian tới, qua công tác tổ chức phục vụ các
đoàn giám sát của ủy ban thường vụ Quốc hội trong năm 2015, Văn phòng
Quốc hội xin báo cáo một số nội dung liên quan như sau:

I. Đánh giá chung
Năm 2015 là năm diên ra nhiêu sự kiện quan trọng của đât nước và của

Quốc hội; bên cạnh việc triển khai các hoạt động có liên quan bảo đảm tổ chức
thành công các sự kiện, Quôc hội vân dành nguôn lực đê hoàn thành chương
trình hoạt động giám sát đề ra theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Đối với hoạt động giám sát chuyên đề, trong năm, Văn phòng Quốc hội đã
phối hợp với Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, tham mun, tổ chức
phục vụ hoàn thành việc giám sát 04 chuyên đề của Quốc hội, ủy ban thường vụ

Quốc hội2. Qua giám sát cho thấy: việc lựa chọn nội dung giám sát là đúng đắn,
đã đề cập đến nhũng vấn đề thực sự bức xúc trong đời sống xã hội, phù họp với

1
Nghị quyết số 74/2014/QH13, ngày 24/6/2014 về chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2015; Nghị

quyết số 783/NQ-UBTVQH13, ngày 15/7/2014 về chương trình hoạt động giám sát của UBTVQH năm 2015;
Kế hoạch số 72 l./KH-UBTVQH 13 về triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của QH và
ƯBTVQH năm 2015; tại kỳ họp thứ 10, ƯBTVQH đã có báo cáo trình QH tại văn bản sổ 992/BC-UBTVQH13
về kết quà hoạt động giám sát của QH, các cơ quan của QH, các Đoàn đại biểu QH và đại biểu QH năm 2015;
phương hưởng hoạt động giám sát năm 2016.
" Gồm: Chuyên đề của QH về Tinh hình oan, sai tì'ong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tổ tụng hình sự và
việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tổ tụng hình sự theo quy định của pháp luật (gọi tắt
là chuyên đề về hoạt động tư pháp), UBTVQH giao ƯBTP chủ trì; chuyên đề của QH về Việc thực hiện chỉnh
sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 - 2014
(gọi tắt là chuyên đề về đất đai NLT), ƯBTỴQH giao HĐDT chủ trì; chuỵên đề của UBTVQH về Việc thực
hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gan với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến
lược (gọi tắt là chuỵên đề về quốc phòng-an ninh), ƯBTVQH giao ƯBQP&AN chủ trì; chuyên đề của
UBTVỌH về Việc kết quà quá trình hội nhập kinh tế qụổc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương
mại thể giới (WTO) (gọi tắt là chuyên đề về hội nhập quốc tế), ƯBTVQH giao UBKT chủ trì.
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yêu cầu thực tế, được cử tri cả nước và dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao.
Việc tổ chức, triển khai các đoàn giám sát được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến
độ, hiệu quả; các báo cáo kết quả giám sát được chuẩn bị công phu3, đánh giá rõ
những hạn chế, bất cập của từng lĩnh vực và đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp
khăc phục trong thời gian tới. Sau môi chuyên đê giám sát, Quôc hội, Uy ban
thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về kết quả giám sát, làm căn cứ quan
trọng để các cơ quan của Quốc hội giám sát việc thực hiện, giúp Chính phủ, các
cơ quan tư pháp, các bộ, ngành liên quan có những điều chỉnh phù họp, khắc
phục những hạn chế, bất cập, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;
đồng thời, thông qua kết quả giám sát chuyên đề đã giúp Quốc hội có điều kiện
đánh giá sự phù họp của chính sách, pháp luật đã ban hành và công tác tổ chức
thi hành pháp luật của các cấp chính quyền để kịp thời sửa đổi, bố sung, hoàn
thiện chính sách, pháp luật có liên quan, góp phần thực hiện tốt hơn các chức
năng theo quy định của pháp luật.

II. Môt số nôi dung cu thể• • o •

Trong hoạt động giám sát chuyên đề? đòi hỏi sự phối họp thật tốt giữa các
cơ quan chuyên môn được giao chủ trì giúp ủy ban thường vụ Quốc hội về nội
dung với Văn phòng Quốc hội là cơ quan được giao chủ trì về khâu tổ chức
phục vụ. Đe đánh giá được cụ thể hơn, xin đi sâu về từng nội dung như sau:

1. Việc ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát
Để kịp thòi triển khai các chuyên đề giám sát, từ cuối năm 2014, Văn

phòng Quốc hội đã chủ động phối họp với Hội đồng, ủy ban có liên quan tham
mưu, giúp Ưỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết thành lập 04
đoàn giám sát, gửi đến các cơ quan hữu quan, các Đoàn đại biểu Quốc hội làm
cơ sở triển khai thực hiện. Nghị quyết và các văn bản ban hành kèm theo như
thành phần đoàn giám sát, kế hoạch, nội dung giám sát, đề cương báo cáo giám
sát đã được các cơ quan chuyên môn chuấn bị kịp thời, kỹ lưỡng, với sự tham
gia ý kiến của nhiều cơ quan hữu quan; Văn phòng Quốc hội tiến hành rà soát,
đảm bảo sự thống nhất, đúng thể thức; Hội đồng dân tộc, các ủy ban khác của
Quốc hội đã quan tâm, chú trọng, bố trí người tham gia theo yêu cầu của các
đoàn giám sát.

Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể về quy trình xây dựng, yêu cầu về
bố cục, nội dung nghị quyết và các văn bản liên quan nên khi triển khai còn gặp
những khó khăn nhất định; thời điểm ban hành, bố cục, nội dung nghị quyết, kế
hoạch, thành phần tham gia... của các đoàn giám sát còn thiếu thống nhất; việc
xây dựng đề cương, kế hoạch chủ yếu do Hội đồng, ủy ban được giao chủ trì dự
thảo, sự đóng góp của các thành viên khác chưa nhiều; có chuyên đề việc ban
hành đê cương báo cáo còn chậm; có trường họp mâu đê cương, phụ lục còn
được dùng chung cho các cơ quan khác nhau nên khó thực hiện; đề cương báo

3

trình, nhiều
phương; làm việc với 65 lượt bộ, ngành; tổ chức 8 cuộc hội thào, tọa đàm
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cáo giám sát rất quan trọng nhưng cách thức chuẩn bị đề cương báo cáo còn
chưa thống nhất (có đoàn giám sát tổ chức hội nghị tham gia ý kiến, có đoàn
không tổ chức; có đoàn xin ý kiến bộ, ngành, có đoàn chỉ xin ý kiến của
Thường trực cơ quan chủ trì); cơ quan phát hành văn bản còn chưa thống nhất,
có lúc là Hội đồng, ủy ban, có lúc là Văn phòng Quốc hội4...

2. Sự tham gia của thành viên Đoàn giảm sát, đại diện các Bộ, ngành,
chuyên gia

về cơ bản các thành viên các đoàn giám sát đều tích cực tham gia các
hoạt động của Đoàn, một số trường hợp vắng mặt vì lý do trùng lịch công tác
đều có xin phép Trưởng Đoàn giám sát... Tuy nhiên, cá biệt vẫn còn trường hợp
thành viên Đoàn giám sát là đại biểu Quốc hội ít tham gia hoặc tham gia không
đầy đủ các hoạt động của Đoàn5, hoặc chưa phát huy rõ vai trò, trách nhiệm khi
tham gia Đoàn giám sát. Có cơ quan được giao phụ trách nhiều lĩnh vực, có cơ
quan vừa phải chủ trì thực hiện giám sát một chuyên đề, lại vừa phải đáp ứng
yêu cầu nhân sự của đoàn giám sát khác nên sự tham gia của các thành viên
được cử tham gia đoàn giám sát còn chưa đáp úng được yêu cầu6.

Các Bộ, ngành có liên quan đã nghiêm túc trong việc cử người tham gia
theo yêu cầu của các đoàn giám sát; tuy nhiên, vai trò, thẩm quyền, trách
nhiệm cụ thể của đại diện các Bộ, ngành khi tham gia Đoàn giám sát chưa
được quy định rõ, dân tới chưa phát huy được thê mạnh của các thành phân
này với tư cách là người nắm rõ về lĩnh vực, có thể cung cấp, giải trình thông
tin mà Đoàn yêu cầu (có người hiểu nhầm sự tham gia của mình với tư cách là
người của cơ quan giám sát; có người hiểu đúng nhưng lại không được đoàn
giám sát mời phát biểu tại các cuộc làm việc...), ỉàm giảm hiệu quả sự tham
gia của đại diện Bộ, ngành.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng, có cơ quan được mời tham gia Đoàn
giám sát đã cử cán bộ không đúng chuyên môn, lĩnh vực7, có cơ quan cử đại
diện tham gia chậm, phải đôn đốc nhiều lần8, có cơ quan cử không ổn định

4 Ví dụ: Chuyên đề về đất đai NLT, từ khi triển khai đến kết thúc hoạt động giám sát, VPQH là cơ quan phát
hành văn bản liên quan; tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng dân tộc lại là cơ quan phát hành văn bản xin ý
kiến ƯBTVỌH về dự thào Nghị quyết kết quả giám sát. Hoặc Báo cảo kết quả giám sát về chuyên đề về hội
nhập quốc tế lại được gửi đến ĐBQH dưới danh nghĩa ĐGS của ƯBTVQH (theo quy định thì đây phải là báo
cáo cua ƯBTVQH trình QH)
5 Ví dụ: Có đại biểu được giao là Tổ trưởng Tổ biên tập ĐGS chuyên đề về hoạt động tư pháp đồng thời lại
được cử tham gia thành viên chính thức của ĐGS chuyên đề về đất đai NLT nên gần như không gia được hoạt
động của ĐGS thứ hai trong nửa đầu năm 2015.
6 Ví dụ: ủy ban QP&AN co đề nghị HĐDT cử 01 đồng chí PCTHĐ, ủỵban Kinh tế cử 1 đ/c PCNUB tham gia
đoàn giám sát do UBQP&AN chủ trì, nhưng do năm 2015, HĐDT và ủy ban Kinh tế cũng đều được giao chủ
ừì một chuyên đề giảm sát và đã bố trí các đồng chí PCT/PCN tham gia làm Phó các đoàn giám sát này nên chỉ
bố trí được 01 đồng chí ƯVTT tham gia Đoàn giám sát về QPAN. Chuyên đề về đất đai NLT liên quan đến
nhiệm vụ, quyền hạn chủ yểu là Hội đồng dân tộc và ủy ban kinh tể nhưng ừong sổ 23 thành viên của Đoàn
iám sát, Hội đồng dân tộc có 15 đại diện, ủy ban kinh tế có 1 đại diện, các ủy ban còn lại có 7 đại diện.
Ví dụ: Tham gia chuyên đề về quốc phòng-an ninh, Ban Kinh tế Trung ương cử 01 đồng chí Phó Vụ trưởng

Vụ Tổ chức - Cán bộ.
8 Ví dụ: Chuyên đề về đất đai NLT, VPQH đề nghị cử người trước ngày 30/10/2014 nhưng đến tận 08/12/2014,
các cơ quan mới cử đủ đại diện theo yêu cầu; chuyên đề về hoạt động tư pháp phải liên lạc nhiều lần nhưng các
cơ quan cũng chi cử người tham gia 04 Tổ công tác, còn 01 Tổ không cử người tham gia.
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thành phấn9, có cơ quan không cử cán bộ tham gia Đoàn giám sátlu nên phân
nào chưa đáp ứng được yêu cầu của Đoàn giám sát. Đặc biệt, sự tham gia ý kiến
của đại diện các bộ, ngành cũng còn hạn chế, hiệu quả chưa cao do chỉ được
mời tham gia một số hoạt động của Đoàn giám sát hoặc không được Đoàn giám
sát mời phát biểu ý kiến tại các cuộc làm việc.

3. Việc tồ chức các cuộc làm việc, hội thảo, giải trình
Trong năm qua, về cơ bản việc tổ chức các cuộc làm việc (họp triển khai

công việc, nghe báo cáo, làm việc tại địa phương, hội thảo, tọa đàm, giải trình,
tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát) được tiến hành nghiêm túc, tham
dự đông đủ, có nội dung trọng tâm. Các đoàn giám sát đã quan tâm tổ chức hoạt
động giải trình, hội thảo để thu thập được nhiều ý kiến đóng góp hoàn thiện báo
cáo kết quả giám sát. Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu, phục vụ, Văn phòng
Quốc hội nhận thấy, đôi khi, việc tổ chức các cuộc họp để xin ý kiến trực tiếp,
cụ thể vào đề cương, kế hoạch, báo cáo, dự thảo Nghị quyết còn chưa nhận
được nhiều ý kiến của thành viên Đoàn giám sát; thời gian, địa điểm, thành

10

phân dự họp đôi lúc còn dự kiên muộn, dân đên việc chuân bị cuộc họp chưa
được chu đáo, thành phần tham dự không đủ; tài liệu cuộc họp có dung lượng
thông tin lán nhưng thường phát tại cuộc họp nên đại biểu không có nhiều thời
gian nghiên cứu, ảnh hưởng không nhỏ tởi chất lượng cuộc họp; cùng với đó, có
cuộc họp bố trí quá nhiều bộ, ngành trình bày báo cáo, thời gian họp ngắn nên
đại biểu không có thời gian để thảo luận, giải trình, tham gia ý kiến.

Việc tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, giải trình còn chưa được quy
định rõ, có đoàn giám sát tố chức, có đoàn không tổ chức; chưa rõ trách nhiệm
phối hợp tố chức giữa Hội đồng, ủy ban và Văn phòng Quốc hội nên triển
khai đôi lúc còn bị động. Bên cạnh đó, cũng chưa có quy định về thời gian
trình bày báo cáo, tham luận, nên còn mất nhiều thời gian cho việc này, thời
gian còn lại cho thảo luận không đáp ứng được yêu cầu; chưa có quy định về
trình tự các cuộc làm việc, việc giới thiệu đại biểu dự họp, thời gian phát biểu
của từng đại biếu, cách thức trả lời, giải trình của đối tượng bị giám sát... nên
cũng ảnh hưởng nhất định tới hiệu quả các cuộc làm việc.

4. Sựphổi hợp với các cơ quan chịu sựgiám sát
Nhìn chung, việc gửi báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát là đúng

yêu cầu, tiến độ. Tuy nhiên, có đoàn giám sát còn yêu cầu thời gian gửi báo cáo
gấp, ảnh hưởng đến chất lượng chuẩn bị của các cơ quan chịu sự giám sát11; về
nơi nhận báo cáo còn chưa có quy định thống nhất, khi thì yêu cầu gửi về Hội

9 ninh. Bô Côns an. Bô Kế hoach và Đầu tư, Văn Dhòne Chính

phủ cử đại diện theo từng hoạt động của Đoàn.
10 Như Tòa án nhân dân tối cao không cừ cán bộ tham gia ĐGS chuyên đề về hoạt động tư pháp tại Đắk N(
và Phú Yên; Mặt trận Tổ quốc không cử đại diện tham gia ĐGS theo yêu cầu ĐGS chuyên đề về đất đai NLT
11 Ví dụ: Chuyên đề về đất đai NLT, ĐGS chi đạo VPQH gửi công văn ngày 16/01/2015 đề nghị Chính phủ, ]
ngành, địa phương, doanh nghiệp báo cáo trước ngày 28/02/2015. Nếu tính tổng thời gian thì ĐGS đã dành
ngày để các cơ quan chuẩn bị báo cáo, tuy nhiên, nếu tính thời gian nghỉ Tết âm lịch (9 ngày), nghi thứ 7, CN
ngày) và thời gian gửi công văn (1 đến 3 ngày), thì thời gian chuẩn bị báo cáo chỉ còn 22 đến 25 ngày.
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đồng, ủy ban chủ trì nội dung, khi thi yẽu cầu gửi về Văn phòng Quốc hội. Bên
cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát cũng chưa thực sự
nghiêm túc trong việc báo cáo theo yêu cầu của đoàn giám sát, gửi báo cáo
không đúng thời hạn, phải đôn đốc nhiều lần12; một số cơ quan chuẩn bị báo cáo
chưa đúng theo đề cương, chưa đầy đủ nội dung, thiếu các số liệu minh họa,
đoàn giám sát phải yêu cầu báo cáo bổ sung13,..

5. Tổ chức các đoàn công tác làm việc với Bộy ngành, địa phương
Việc tổ chức các đoàn giám sát tới địa phương, cơ sở về cơ bản bảo đảm kế

hoạch, đúng chương trình làm việc và sự điều hòa chung của ủy ban thường vụ
Quốc hội; sau khi kết thúc các đợt giám sát, các đoàn công tác đều có báo cáo kết
quả đê tông hợp vào báo cáo chung. Tuy nhiên, vân còn một sô hạn chê như:

- Với mong muốn báo cáo giám sát có được đầy đủ thông tin nên các
đoàn giám sát có xu hướng tổ chức giám sát tại nhiều địa phương; điều này
chưa phù họp chủ trương tiết kiệm của Quốc hội và tính chất tác động chính
sách pháp luật giống nhau ở các địa phương có điều kiện tương đồng, làm cho
thành phần đại biểu Quốc hội tham gia các đoàn công tác không bảo đảm, công
tác phục vụ sẽ khó khăn, kém chu đáo;

- Đôi khi, việc quyết định kế hoạch làm việc của các đoàn công tác tại địa
phương, cơ sở còn quá gấp gáp, hoặc do khi đề xuất thời điểm giám sát chưa
tham khảo kê hoạch công tác của địa phương dân đên phải thay đôi chương trình
nhiều lần, khiến bộ phận phục vụ và địa phương, cơ sở liên quan đều bị động,
khó tránh khỏi những sai sót (việc liên hệ với các cơ quan, cá nhân liên quan và
chuẩn bị công tác hậu cần, phục vụ cần phải có thời gian nhất định);

- Thời gian tổ chức các Đoàn công tác đến địa phương, cơ sở còn khá gần
nhau hoặc tổ chức đồng loạt nhiều đoàn công tác tại cùng một thời điểm, có đoàn
số lượng thành viên lớn (30-40 người/đoàn), có đoàn số lượng cán bộ, chuyên
viên phục vụ nhiều hơn số đại biểu chính thức, việc sử dụng xe cho các đoàn
công tác đã được lưu ý nhưng số xe con sử dụng cho mỗi đoàn còn lớn... dẫn đến
công tác tô chức gặp những khó khăn nhât định, dê gây dư luận phản cảm, chưa
đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bên cạnh đó, thời gian làm việc với
các địa phương còn ít (trung bình 1 buổi/địa phương) nên thông tin thu nhận
được không nhiều.

- về việc chọn cơ sở, địa điểm giám sát tại địa phương, các đoàn giám sát
còn nhờ vào sự tham mưu của cơ quan chịu sự giám sát mà chưa có sự phối hợp
với Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương để có thông tin chính xác, khách
quan hơn; đồng thời, việc đề nghị các Đoàn đại biếu Quốc hội tiến hành giám
sát và báo cáo kết quả với Đoàn giám sát còn chưa thống nhất (có ĐGS yêu cầu
12

13

dụ: Chuyên đề về đất đai NLT, VPQH gửi công văn đôn đốc ngày 06/8/2015 đề nghị 08 tỉnh gửi báo các
Ninh, Nam Định, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Bình Dương và Long An). Tuy nhiên
:ỳ họp thứ 10, vẫn còn UBND tình Khánh Hòa không gửi báo cáo theo yêu cầu.
dụ: Chuyên đề về đất đai NLT, VPQH gửi công văn đôn đốc ngày 06/8/2015 đề nghị 09 tinh, thành phố bác
ổ sung (Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước).
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tất cả các Đoàn ĐBQH tiến hành giám sát; có ĐGS không yêu cầu các Đoàn
ĐBQH tại địa phương nơi ĐGS trực tiếp đến giám sát);

- Chưa có quy định thống nhất về các cuộc làm việc của các đoàn công
tác tại địa phương (như người chủ trì, thành phần làm việc, chuẩn bị báo cáo, tài
liệu, cách thức giới thiệu, bố trí chỗ ngồi, market hội nghị, bố trí ăn nghỉ,
phương tiện, việc giám sát kết hợp thăm hỏi, quà tặng, việc tham gia phát biểu,
giải trình...) nên còn tình trạng không thống nhất, thiếu chuyên nghiệp; có địa
phương chuẩn bị báo cáo còn chậm, đôi khi không đúng đề cương yêu cầu, ảnh
hưởng đến chất lượng các buổi làm việc; đoàn giám sát còn chưa dành nhiều
thời gian làm việc với đối tượng được thụ hưởng chính sách14;

- Công tác phục vụ vê tài chính, hậu cân còn chưa có hướng dân cụ thê,
nhất là những tình huống phải xử lý ừên thực tế chưa phù hợp với quy định nên
mặc dù đã có Nghị quyết 524/2012/ƯBTVQH131 và văn bản phân công phối
hợp phục vụ16 khá chặt chẽ nhưng các Trưởng đoàn giám sát còn chưa thực sự
yên tâm; bên canh đó, có trường hợp Trưởng đoàn công tác còn quyết định
những nội dung chi quá định mức hoặc ngoài phạm vi phục vụ nên bộ phận
phục vụ còn bị lúng túng, dê vi phạm các quy định; việc kêt họp giám sát với
thăm hỏi, tặng quà, động viên còn chưa được quy định rõ nên đôi khi triển khai
thực hiện còn có những bất cập.

6. Xây dựng và hoàn thiện báo cảo kết quảy nghị quyết giám sát
Nhìn chung, việc xây dựng báo cáo kết quả giám sát đã được các đoàn

giám sát quan tâm, chỉ đạo sát sao, chuẩn bị công phu, phân tích, chỉ rõ những
hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp khắc phục
đối với từng lĩnh vực; thành viên Đoàn giám sát đã tích cực tham gia đóng góp
ý kiến xây dựng, thực hiện đúng quy trình, thủ tục, kế hoạch và được ủy ban
thường vụ Quốc hội đánh giá cao tại các phiên họp. Các Đoàn đại biểu Quốc
hội căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương đã tích cực triển khai các hoạt
động giám sát theo chương trình, kế hoạch chung và gửi báo cáo kết quả giám
sát tới các đoàn giám sát đúng tiến độ, yêu cầu. Ket quả giám sát 04 chuyên đề
của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội nêu trên đã giúp đại biểu Quốc hội
thây được bức tranh tông thê vê vân đê được giám sá; kêt thúc giám sát môi
chuyên đề, Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết kết
quả giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau giám sát.

Tuy nhiên, cần có cơ chế trong tổ chức phục vụ để đoàn giám sát tiếp cận
được nhiều thông tin, đề cập được nhiều hơn các số liệu từ kết quả nghiên cứu,
các báo cáo của các cơ quan như Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước,
14 Ví dụ: Chuyên đề về đất đai NLT, ĐGS đã làm việc với các công ty, nông lâm trường, tuy nhiên, th
làm việc còn ít, thường là 1 buổi/1 địa phương; ngoài ra, Đoàn ít bố trí làm việc trực tiếp với người dân
trực tiếp được giao đất, giao rừng.
15
Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 cùa ƯBTVQH, ngày 20/9/2012 về một sổ chế độ chi tiêu bảo đả

động của QH.
16 Phân công số 9/PC-VPQH của VPQH, ngày 05/01/2015 về phối hợp tham mưu, phục vụ hoạt động g

QH, UBTVQH
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ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nội dung của nghị quyết đã
đưa ra nhiều giải pháp nhưng chưa lượng hóa được nhiều các mục tiêu, chỉ tiêu,
thời hạn hoàn thành việc giải quyết tồn tại, hạn chế... Việc in tài liệu còn chưa
được thống nhất; với mong muốn được cung cấp nhiều thông tin đến đại biểu
Quôc hội vê kêt quả hoạt động giám sát, có đoàn vân yêu câu cung câp tài liệu
bản giấy, với số lượng trang lớn để gửi đến đại biểu Quốc hội là chưa thực sự
phù hợp, hiệu quả không cao; việc này cần có quy định cụ thể để thực hiện được
chủ động, thống nhất.

7. về vai trò của cơ quan tham mưu, phục vụ

Công tác tham mưu, phục vụ có đóng góp rất quan trọng đối với hiệu quả
hoạt động giám sát nhưng ừong quá trình phục vụ vân còn gặp phải những hạn
chế, bất cập như: Việc thành lập các Tổ tham mưu, giúp việc còn chưa thống
nhất, sự tham gia của Tổ tham mưu, giúp việc chưa rõ nét; sự tham gia của các
thành phân phục vụ trong các đoàn công tác còn chưa có quy định, dân đên có
đoàn công tác bộ phận phục vụ quá đông gây lãng phí, giảm hiệu quả giám sát,
ngược lại, có khi lại không bố trí được đủ cán bộ tham gia đoàn công tác; sự
phối họp giữa các Vụ phục vụ chung và Vụ chuyên môn đôi lúc còn chưa chặt
chẽ, kịp thời, chưa hết ừách nhiệm; cá biệt có trường họp còn gây khó khăn,
không thực hiện đúng quy định về công tác phối họp, thủ tục hành chính cần
được cải tiến hơn nữa; việc tham gia của các Vụ trong Văn phòng Quốc hội đối
với nội dung các báo cáo, nghị quyết chưa nhiều; thể thức, bố cục nội dung các
văn bản giám sát còn chưa có quy định rõ dân đên thực hiện chưa thông Iihât,
thiếu chuyên nghiệp.

Văn phòng Quốc hội là cơ quan tổ chức phục vụ các hoạt động giám sát
với mong muốn đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chuyên nghiệp trong công
tác phục vụ nhưng nếu không có các quy định chi tiết (thông qua các văn bản
được các cơ quan cùng thống nhất) thì việc theo dõi, đề xuất điều chỉnh của Văn
phòng Quốc hội sẽ mất nhiều thời gian, không kịp thời, đôi khi không nhận
được sự đồng thuận của các đoàn giám sát.

III. Một số đề xuất, kiến nghị
Đê tiếp tục hoàn thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với hoạt

động giám sát chuyên đề trong thời gian tới, Văn phòng Quốc hội xin đề xuất,
kiến nghị một số nội dung sau:

(1)- Qua tổng kết công tác tổ chức phục vụ các đoàn giám sát cho thấy,
những kết quả đạt được trong công tác phối họp tố chức phục vụ là rất đáng ghi
nhận, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chương trình hoạt động giám
sát của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội; một số tồn tại, hạn chế nêu trên,
có nguyên nhân cơ bản là còn thiếu các quy định chi tiết về trình tự, thủ tục,
công tác phối họp để tiến hành các hoạt động giám sát cụ thể. Do vậy, đề nghị
ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép Văn phòng Quốc hội giúp xây dựng, ban
hành Quy chế quy định chỉ tiết trình tự, thủ tục, công tác phối hợp hoạt động
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giám sát của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội để triển khai thực hiện Luật
hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội khóa
XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 đạt hiệu quả cao hơn; đồng thời, thông qua quy
chế này sẽ giúp khắc phục được những hạn chế, bất cập không chỉ đối với hoạt
động giám sát chuyên đề mà còn đối với các loại hình hoạt động giám sát khác.
Đồng thời, đề nghị ủy ban thường vụ Quốc hội quan tâm, chỉ đạo để đảm bảo
các cơ quan thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đúng nghị quyết, kế hoạch, nội
dung, chương trình giám sát đã ban hành.

(2)- Đe nghị Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các Ban của ủy
ban thường vụ Quốc hội căn cứ vào nghị quyết, kế hoạch, nội dung, chương
trình giám sát của ủy ban thường vụ Quốc hội đế chủ động thực hiện, nâng cao
hơn nữa trách nhiệm tham gia của các thành viên, phát huy những kết quả tích
cực đã đạt được trong công tác phối họp với Văn phòng Quốc hội, kiên quyết
khắc phục những hạn chế, bất cập đã nêu; phối họp tốt hơn nữa đối với các
Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc tổ chức giám sát tại địa phương.

(3)- Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối họp
với Hội đồng, Úy ban của Quốc hội, các Ban của úy ban thường vụ Quốc hội
và các cơ quan hữu quan trong việc tham mun, tổ chức phục vụ hoạt động giám
sát của Quốc hội, úy ban thường vụ Quốc hội. Theo đó, sẽ chỉ đạo các Vụ, đơn
vị theo dõi, tống hợp, tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của các đoàn giám sát;
tiếp tục kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc và các điều kiện bảo đảm; đối
mới, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tham mưu, phục vụ để hoạt động giám
sát được tiến hành một cách thuận lợi, khoa học, đạt chất lượng, hiệu quả cao,

không chỉ đối với giám sát chuyên đề mà cả đối với các loại hình giám sát khác.
*

Trên đây là báo cáo một số nội dung về triển khai thực hiện, công tác tổ
chức phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, ủy ban thường vụ
Quốc hội trong năm 2015, Văn phòng Quốc hội xin trân trọng báo cáo.

Noi nhận:
- Như trên;
- CTQH (để b/c);
- PCTQH Huỳnh Ngọc Son (để b/c);
- TTHĐ, UB, LĐ các Ban;
- Các PCNVP;
- Các Vụ, đơn vị thuộc VPQH;
- Lưu: HÒ, GS.
- E-pas:
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