
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẠI LỘC

Số:       /NQ-HĐND 
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   Đại Lộc, ngày        tháng  12  năm  2019

NGHỊ QUYẾT
Thành lập Đoàn giám sát “Công tác kiểm sát, giải quyết, xét xử

và thi hành án các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình từ năm 2018
đến năm 2019 của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân,

Chi cục Thi hành án dân sự huyện”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

ngày 20/11/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của Hội đồng nhân

dân huyện Đại Lộc về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm
2020,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. 
1. Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về “Công tác

kiểm sát, giải quyết, xét xử và thi hành án các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia
đình từ năm 2018 đến năm 2019 của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm
sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện”.

2. Thành phần Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát được ban hành kèm
theo Nghị quyết này.

3. Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch giám sát;
báo cáo Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát tại phiên họp tháng
5/2020; báo cáo kết quả giám sát để HĐND huyện xem xét tại kỳ họp thường
lệ giữa năm 2020.

4.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn giám sát thực hiện theo quy định tại
khoản 2, Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. 
Giao bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng

Đoàn giám sát, chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Đoàn giám sát.
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Giao ông Nguyễn Văn Đãi, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban
Pháp chế của HĐND huyện làm Phó Trưởng đoàn giúp Đoàn giám sát về nội
dung của chuyên đề giám sát.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện giúp Đoàn giám sát  về xây
dựng chương trình, kế hoạch, công tác bảo đảm, tổ chức phục vụ các hoạt động
của Đoàn giám sát.

Giao Trưởng Đoàn giám sát dự kiến danh sách Ủy viên Đoàn giám sát
trình Thường trực HĐND huyện quyết định.

Điều 3. Thường trực HĐND huyện, Đoàn giám sát, các Ban của HĐND
huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc khóa XI, kỳ
họp thứ 12 thông qua ngày    tháng 12 năm 2019./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CPVP;
- Lưu: VT, CVHĐ.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Thanh
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