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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

________ 

Số: 13/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________  

                      Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Chương trình hoạt ñộng giám sát của HðND tỉnh năm 2015 
___________ 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 07 /TTr-HðND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh năm 2015 và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh năm 2015 như sau: 

I. GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP 

1. Xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại các kỳ họp Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2015. 

2. Tiến hành hoạt ñộng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh. 

II. GIÁM SÁT CHUYÊN ðỀ 

1. Nội dung giám sát của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh 

Tình hình và kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai 
ñoạn 2011 - 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030. 

2. Nội dung giám sát của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh  

2.1. Ban Kinh tế và Ngân sách  

- Tình hình và kết quả phát triển giao thông nông thôn trên ñịa bàn tỉnh; 

- Tình hình và kết quả hoạt ñộng nghiên cứu, ứng dụng ñề tài, dự án khoa học và 
công nghệ trên ñịa bàn tỉnh. 
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2.2. Ban Văn hóa - Xã hội  

- Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/2012/NQ-HðND ngày 17 
tháng 12 năm 2012 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về xây dựng xã, phường, thị trấn ñạt 
tiêu chí quốc gia về y tế giai ñoạn 2012 – 2020; 

- Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ ñổi mới giáo dục tiểu học trên ñịa bàn 
tỉnh. 

2.3. Ban Pháp chế  

- Thực hiện quy ñịnh của pháp luật trong hoạt ñộng tạm giữ, tạm giam, thi 
hành án hình sự; 

 - Công tác quản lý và sử dụng ñất nông, lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hoá các nội dung giám sát chuyên ñề. 
Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh có thể ñiều chỉnh, bổ sung chương trình hoạt ñộng giám sát cho 
phù hợp và báo cáo với Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh tăng 
cường tổ chức khảo sát, tham vấn ý kiến nhân dân ñể phục vụ cho hoạt ñộng giám 
sát, khi cần thiết tổ chức tái giám sát một số kiến nghị sau giám sát.  Uỷ ban nhân 
dân tỉnh và các cơ quan, ñơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm phối hợp, ñáp ứng 
kịp thời, tạo ñiều kiện ñể hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh ñược tiến 
hành thuận lợi, hiệu quả; tiếp thu, giải trình và triển khai thực hiện các kiến nghị sau 
giám sát của Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh.  

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ 
Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./. 

ơ 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

________ 

Số: 13/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________  

                      Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Chương trình hoạt ñộng giám sát của HðND tỉnh năm 2015 
___________ 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 07 /TTr-HðND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh năm 2015 và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh năm 2015 như sau: 

I. GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP 

1. Xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại các kỳ họp Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2015. 

2. Tiến hành hoạt ñộng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh. 

II. GIÁM SÁT CHUYÊN ðỀ 

1. Nội dung giám sát của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh 

Tình hình và kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai 
ñoạn 2011 - 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030. 

2. Nội dung giám sát của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh  

2.1. Ban Kinh tế và Ngân sách  

- Tình hình và kết quả phát triển giao thông nông thôn trên ñịa bàn tỉnh; 

- Tình hình và kết quả hoạt ñộng nghiên cứu, ứng dụng ñề tài, dự án khoa học và 
công nghệ trên ñịa bàn tỉnh. 
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2.2. Ban Văn hóa - Xã hội  

- Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/2012/NQ-HðND ngày 17 
tháng 12 năm 2012 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về xây dựng xã, phường, thị trấn ñạt 
tiêu chí quốc gia về y tế giai ñoạn 2012 – 2020; 

- Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ ñổi mới giáo dục tiểu học trên ñịa bàn 
tỉnh. 

2.3. Ban Pháp chế  

- Thực hiện quy ñịnh của pháp luật trong hoạt ñộng tạm giữ, tạm giam, thi 
hành án hình sự; 

 - Công tác quản lý và sử dụng ñất nông, lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hoá các nội dung giám sát chuyên ñề. 
Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh có thể ñiều chỉnh, bổ sung chương trình hoạt ñộng giám sát cho 
phù hợp và báo cáo với Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh tăng 
cường tổ chức khảo sát, tham vấn ý kiến nhân dân ñể phục vụ cho hoạt ñộng giám 
sát, khi cần thiết tổ chức tái giám sát một số kiến nghị sau giám sát.  Uỷ ban nhân 
dân tỉnh và các cơ quan, ñơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm phối hợp, ñáp ứng 
kịp thời, tạo ñiều kiện ñể hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh ñược tiến 
hành thuận lợi, hiệu quả; tiếp thu, giải trình và triển khai thực hiện các kiến nghị sau 
giám sát của Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh.  

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ 
Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./. 

ơ 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 
 


