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NGHỊ QUYẾT 
Về chương trình hoạt động giám sát 

của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu, năm 2013 
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND,  ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

 Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND, ngày 02 tháng 4 năm 2005; 

 Sau khi xem xét Tờ trình số  01/TTr-HĐND, ngày 05 tháng 12 năm 2012 

của Thường trực HĐND thị xã về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND 

thị xã năm 2013; qua báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận, 

đóng góp của đại biểu HĐND thị xã, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình hoạt động giám sát của HĐND 

thị xã năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau: 

 1-Hội đồng nhân dân thị xã giám sát tại kỳ họp: 

 Tập trung giám sát một số nội dung tại kỳ họp theo quy định của pháp 

luật như xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; 

báo cáo, đề án, tờ trình của Ủy ban nhân dân; các báo cáo của Tòa án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân thị xã; xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri, của 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND 

và chất vấn của đại biểu HĐND. 

 2-Hội đồng nhân dân thị xã giám sát giữa 2 kỳ họp các nội dung: 

 a-Giao cho Thường trực HĐND và các Ban của HĐND giám sát: 

-Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về công tác xây 

dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn thị xã;  

 -Giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND thị xã về kinh tế, xã 

hội năm 2013; 

 -Giám sát việc quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã; 

 b-Giao cho Ban Kinh tế-xã hội giám sát: 

-Việc triển khai thực hiện các chính sách về An sinh xã hội; 

 



 

 c-Giao cho Ban Pháp chế giám sát: 

-Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cải cách 

hành chính trên địa bàn thị xã; 

 Ngoài các nội dung giám sát nêu trên, nếu thấy có những vấn đề bức xúc 

qua phản ảnh của cử tri và đại biểu HĐND; HĐND thị xã giao cho Thường trực 

HĐND xem xét điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi một số nội dung giám sát 

hoặc khảo sát cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và báo cáo với HĐND 

trong kỳ họp gần nhất.  

Ðiều 2. 

1-Thường trực HĐND thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được pháp luật 

quy định, sớm có kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát này; kế 

hoạch chi tiết từng nội dung, chuyên đề cụ thể theo tiến độ thời gian cho phù 

hợp để tiến hành hoạt động giám sát có chất lượng; 

 2-Điều hoà, phối hợp với các Ban của HĐND và đại biểu HĐND, thực 

hiện có hiệu quả chương trình giám sát đề ra. Đồng thời, thành lập Tổ công tác 

theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện kiến nghị, chất vấn sau giám sát của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát;   

 3-Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

các Đoàn giám sát của HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình theo quy định của pháp luật; chuẩn bị báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời 

thông tin cần thiết theo yêu cầu của Đoàn giám sát; nghiêm túc thực hiện kiến 

nghị và báo cáo kết quả với Thường trực HĐND và Đoàn giám sát;   

 4-Thường trực HĐND xem xét kết quả hoạt động giám sát của Đoàn giám 

sát theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình giám sát với HĐND tại kỳ họp giữa năm và cuối năm 2013. 

 Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và Đại biểu 

HĐND thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên theo dõi, kiểm 

tra, giám sát và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND thị xã Vĩnh Châu khóa X, kỳ họp thứ 5 

nhất trí thông qua và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua. 

                      

Nơi nhận:                                                                                           CHỦ TỊCH 
-TT.HĐND-UBND tỉnh ST; 

-Sở Tư pháp tỉnh ST; 

-TT.Thị ủy-UBND-UBMTTQ thị xã; 

-Tổ ĐB.HĐND tỉnh đơn vị VC; 

-Đại biểu HĐND thị xã khóa X; 

-Các cơ quan (Đảng, CQ, ĐT);  

-TT.HĐND-UBND xã, phường; 

-Lưu: VT, VP.HĐND-UBND thị xã.                                                Lâm Sách  


