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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN ðOAN HÙNG                    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                      
Số: 57/2014/NQ-HðND                            ðoan Hùng, ngày 23  tháng 12  năm 2014    
 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình hoạt ñộng giám sát  
của Hội ñồng nhân dân huyện năm 2015.  

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðOAN HÙNG 
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND  ngày 26/11/2003; 

Sau khi xem xét Tờ trình số: 47/TTr-HðND ngày 15/12/2014 của Thường trực 
HðND huyện về chương trình hoạt ñộng giám sát năm 2015 và thảo luận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua chương trình hoạt ñộng giám sát của HðND huyện năm 2015 
như sau: 

I. Giám sát tại kỳ họp: 

1. Xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực và các Ban HðND, UBND, TAND, 
Viện KSND và Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình tại kỳ họp HðND huyện. 

2. Tiến hành hoạt ñộng chất vấn và trả lời chất vấn của ñại biểu HðND huyện tại 
các kỳ họp HðND huyện. 

II. Giám sát chuyên ñề: 

1. Giám sát việc tổ chức, triển khai và thực hiện các mục tiêu Kinh tế - xã hội 
nhiệm kỳ 2010 – 2015. 

2. Giám sát việc chấp hành nộp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp trên ñịa 
bàn huyện. 

3. Giám sát công tác thi hành án dân sự trên ñịa bàn huyện. 

4. Giám sát việc thu, sử dụng các loại quỹ trong các trường học. 

5. Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ chương trình nông nghiệp (2012-2014). 

6. Giám sát công tác bình xét hộ nghèo. 
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ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao: 

- Thường trực HðND và các Ban của HðND huyện xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện, cụ thể hoá các nội dung giám sát chuyên ñề trên. Tiếp tục nghiên cứu ñổi mới 
phương thức giám sát tại các kỳ họp của HðND; quy trình tổ chức hoạt ñộng giám sát 
chuyên ñề. Tăng cường hoạt ñộng khảo sát, theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị sau giám 
sát ñể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng giám sát của HðND huyện. Trong quá trình tổ chức 
thực hiện, Thường trực HðND huyện có thể ñiều chỉnh, bổ sung chương trình hoạt ñộng 
giám sát cho phù hợp và báo cáo với HðND huyện tại kỳ họp. 

- 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 của HðND huyện ñược tiến hành thuận lợi, hiệu 
quả. Các kiến nghị sau giám sát phải ñược các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát tiếp 
thu, giải trình, thực hiện và trả lời theo quy ñịnh. 

 

Nghị quyết này ñược HðND huyện ðoan Hùng khoá XIX, kỳ họp thứ chín thông 
qua ngày 23 tháng 12 năm 2014./. 
 

Nơi nhận:                                                                TM.THƯỜNG TRỰC HðND                                                                                                [  
- TTHðND, UBND tỉnh (b/c);                                                             PHÓ CHỦ TỊCH                                                 
- TTHU, HðND, UBND huyện; 
- MTTQ và các cơ quan, ñơn vị; 
- TT.HðND, UBND xã, thị trấn; 
- ðB. HðND huyện; 
- Lưu TTHð, VT. 
     
 
 

                                                                                                                        Hà Hồng Quảng 
                                                                                                     

 


