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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án đưa ra khái niệm về pháp luật hoạt động giám sát của HĐND. Trong đó, xác định pháp luật hoạt
động giám sát của HĐND đấy đủ các yếu tố từ quyền giám sát của HĐND, trình tự, thủ tục tiến hành giám
sát đến việc xử lý sau giám sát.
- Luận án xác định chủ thể tiến hành giám sát, đối tượng và phạm vi giám sát, đây là điểm quan trọng, có
sự khác biệt so với quy định trong pháp luật hiện hành. Với việc xác định này, hệ thống pháp luật về giám
sát của HĐND đã được định hình tương đối cụ thể, có sự tập trung, quyền giám sát đã gắn với nhiệm vụ,
quyền hạn của HĐND trong tổ chức bộ máy nhà nước.
- Luận án chỉ ra những thiếu sót trong hệ thống pháp luật về giám sát, từ quy định trong Hiến pháp đến quy
định trong Luật tổ chức HĐND và UBND. Đồng thời chỉ ra những bất cập trong quy định cụ thể về hoạt
động giám sát của HĐND trong Luật tổ chức HĐND và UBND.
- Từ những bất cập nêu trên, luận án đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật hoạt động
giám sát của HĐND. Những đề xuất, kiến nghị sửa đổi quy phạm về giám sát của HĐND trong Hiến pháp
đến việc xây dựng Luật hoạt động giám sát của HĐND.
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11. Summary of the new findings of the thesis:
- The thesis provides the conception of law on supervision activities of People's Committees, in which all
elements, from the right to supervision of People's Committees, procedures for carrying out supervision to
the post supervision treatment are clearly specified
- The thesis defines the subject to carry out supervision, object and scope of supervision; this is a key point,
with some difference from the provisions of the current law. And by this definition, the system of law on
supervision by People's Committees has been formed in a fairly concrete manner, with concentration, the
right to supervision links with the duties, powers of People's Committees within the State machinery
system.
- The thesis points out shortcomings in the system of law on supervision, from stipulations in the
Constitution to that in the Law on Organization of People's Councils and People's Committees, as well as
inadequacies in the specific regulations on supervision activities of People's Committees in the Law on
Organization of People's Councils and People's Committees.
- From the inadequacies above, the thesis proposes solutions for improving the system of law on
supervision activities of People's Committees, suggestions, petitions for amending norms of supervision by
People's Committees in the Constitution and building Law on Supervision Activities of People's
Committees.
12. Practical applicability: To serve as grounds for building Law on Supervision Activities of People's
Committees.
13. Further research directions: Supervision by Vietnamese Fatherland Front and the people’s support to
supervision activities of People's Committees.
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