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NGHJ QUYET 
V chirong trInh giám sat cüa Hi dng nhãn dan huyn nám 2023 

HQI BONG NIIAN DAN HUYN DAI  LQC 
KHOA XII, K( HQP THU 7 

Can c& Luçt Td chjc chInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015; Luat  tha 
dôi, ho sung m5t sO diéu cia Lut TO chüv C'hInli phz và Lut TO chj'c chInh 
quyên dfa phu'ctng ngày 22/11/2019, 

Can th Lu2t Hogt d5ng giám sat cia Qudc hçäi và Hç5i ddng nhán dan 
ngày 20/11/2015; 

Xét TàtrInh sd 04/7Tr-HDND ngây 28/6/2022 cia Thw&ng trcc HDND 
huyn và j kién tháo lun cüa dgi biêu Hç5i dOng nhán dan huyn tgi kj.) hQp. 

QUYET NGH!: 
.A A' A A A A 'A ' A' Dieu 1. Nam 2023, H91 dong nhan dan huyçn tien hanh giam sat cac nçi 

dung sau dày: 

1. Ti k h9p thuing l giüa Dam 2023: 
1.1. Xem xét, thão 1un báo cáo cüa UBND huyn v tInh hInh thirc hin 

ké hoch phát triên kinh tê - xâ hi và ngân sách nhâ rn.râc 6 tháng dâu nàm 
2023; báo cáo quyêt toán ngân sách Nhà nithc näm 2022; 

1.2. Xem xét, tháo 1u.n các báo cáo v thrc hin 6 tháng d.0 näm 2023: 
Báo cáo cong tác cUa Thu?mg trirc I-IDND, các Ban cüa HDND, UBND, Tôa an 
nhân dan, Vin Kiêm sat nhân dan, Chi cic Thi hânh an dan sir huyn; cac báo 
cáo cüa UBNDthuyn ye cong tác thanh tra kinh té - xä hi, cong tác tiêp cong 
dan, giái quyêt khiêu ni, to cáo, cong tác phông, chông tham nhüng, thirc hành 
tiêt kim, chông lang phi, cong tác phông, chông ti phm và vi phm pháp 1ut; 
các báo cáo khác cüa các cci quan hthi quan theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

1.3. Xem xét báo cáo k& qua giám sat vic giái quyt kin nghj cüa ci'r tn 
trong dçit tiêp xi'ic ci'r tn sau k' hçp thu&ng 1 cuOi nãm 2022, HDND huyn 
khóa XII; 

1.4. Tin hánh hoat dng ch.t vn và xem xét vic trá li cht vn; 

2. Ti k h9p thirông l cui nám 2023: 
2.1. Xem xét, thão lun báo cáo cüa UBND h.uyn v thirc hin k hotch 

phát triên kinh té - xã hi và ngân sách nhà nuâc nàin 2023; 
2.2. Xem xét, tháo 1un các báo cáo ye thrc hin nàm 2023: Báo cáo cong 

tác cüa Thu&ng trrc HDND, các Ban cUa HDND, UBND, Tôa an nhân dan, 
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Viên Kim sat nhan dan, Chi cue Thi hãnh an dan sir huyn; cáe báo cáo cüa 
UBND huyn ye cong tác thanh tra kinh t - xâ hi, cong tác tiêp cOng dan, giài 
quyét khiêu nai,  to cáo, cOng tác phông, chOng tham nhiing, thrc hành tiêt kim, 
chông lang phi, cOng tác phOng, chng ti phm và 'vi phm pháp lust, cOng tác 
báo v môi tnr&ng; các báo cáo khac cüa cac ca quan hüu quan theo quy djnh 
cüa pháp lut; 

2.3. Xem xét báo cáo k& qua giám sat vic giãi quyêt kiên nghj cüa cü tn 
trong dcrt tiêp xiic cr tn sau k' hçp thu&ng l gifra näm 2023, HDND huyn 
khóa XII; 

2.4. Tin hành hot dng cht vn và xem xét vic trà Ru chit vn. 
3. Giám sat chuyên d: "Cong tác bi thu&ng, h trg, tai djnh cu d trin 

khai thirc hin các dir an trén dja bàn huyn tü nni 2020 den thñ diem giám 
sat" 

Diu 2. Can cir chi.rang trmnh giám sat cüa HDND huyn, Thung trirc 
HDND, các Ban cüa HDND huyn quyêt djnh chung trInh giámsát cüa mInh; 
các TO di biêu HDND, các dai  biêu HDND huyn can ci diêu kin và tInh hInh 
thrc té, chü dng 1ra chçn ni dung dê xay drng chirong trInh, phôi hqp và tiên 
hành hoat dng giám sat, báo cáo kêt qua theo quy dnh cUa pháp 1ut. 

Diu 3. Hi dng nhân dan huyn giao Thu&ng trirc Hi dng nhân dan 
huyn chü trI, phôi hçTp, tO chüc thrc hin Nghj quyêt ye chuong trInh giám sat 
cüa Hi dông nhân dan huyn näm 2023 theo.düng quy djnh. 

Các ca quan, dan vj, dja phuccng có lien quan Co trách nhim hçip tác chit 
chë vOi các co quan cüa HDND huyn cung cap thông tin, tài 1iu can thiêt có 
lien quan den ni dung giám sat. 

Nghj quy& nay dä dugc Hi dng nhân dan huyn Di Lc khoá XII, k' 
h9p thr 7 thông qua ngày 11 tháng 7 näm 2022./.i 

Noinhmn: 
- Thung trrc HDND tinh; 
- Ban Thtthng vii Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMUQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Dai biéu HDND huyn; 
- Các cci quan, clan vj có lien quan; 
- U HDND, UBND các x, thj trân; 
- cPvP; Nguyen Hao 
- Luu: VT, CVHD. 
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