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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 237/2010/NQ-HðND 

 

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

                      Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2010 

NGHỊ QUYẾT 

Chương trình hoạt ñộng giám sát  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2011 

_________________ 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

 
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 04/TTr-HðND, ngày 02 tháng 12 năm 2010 của 

Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình hoạt ñộng giám sát của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2011 và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh năm 2011. 

1. Giám sát tại kỳ họp 

- Xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực Hội ñồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, trình tại các kỳ họp Hội 
ñồng nhân dân tỉnh. 

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

2. Giám sát chuyên ñề (gồm có 12 nội dung) 

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử ñại biểu Quốc hội và 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp trên ñịa bàn tỉnh; 

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2007/NQ-HðND ngày 31/5/2007 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch các chương trình mục tiêu giai ñoạn 2006 - 
2010;  

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 90/2007/NQ-HðND ngày 08/12/2006 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về phê duyệt ñề án Phổ cập bậc trung học tỉnh Phú Thọ giai 
ñoạn 2006 - 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2015. 

- Kết quả thực hiện các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng ñiểm giai 
ñoạn 2006-2010, kế hoạch năm 2011;  
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- Tình hình và kết quả thực hiện một số dự án lớn có sử dụng diện tích ñất 
ñược Nhà nước cho thuê, giao ñất trên ñịa bàn; 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã - hội, thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2011, kế hoạch năm 2012.  

- Tình hình, kết quả thực hiện chương trình khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 
tuổi trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2010;  

- Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2007/NQ-HðND ngày 
31/5/2007 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về Chương trình giảm nghèo tỉnh Phú Thọ giai 
ñoạn 2006-2010;  

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011, tình hình chuẩn bị, thực 
hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012. 

- Tình hình, kết quả các hoạt ñộng bổ trợ tư pháp;  
- Công tác tiếp dân, giải quyết ñơn, thư khiếu nại, tố cáo năm 2011;  
- Việc thực hiện Nghị ñịnh số 17/2010/Nð-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ 

về quy ñịnh bán ñấu giá tài sản và quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Thường trực và các ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục 
nghiên cứu ñổi mới phương thức giám sát tại các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân; quy 
trình tổ chức hoạt ñộng giám sát chuyên ñề; theo dõi kết quả việc thực hiện kiến nghị 
sau giám sát ñể nâng cao chất lượng hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 
Tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị 
quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh của các cơ quan, tổ chức trên ñịa bàn; 

- Các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát có trách nhiệm phối hợp, ñáp ứng kịp 
thời, tạo ñiều kiện ñể hoạt ñộng giám sát ñược tiến hành thuận lợi, hiệu quả; tiếp thu, 
giải trình, thực hiện các kiến nghị sau giám sát theo quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ 
hai mươi thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./. 

ơ 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Ngô ðức Vượng (ðã ký) 
 
 


