
 
HỘI ĐỒNG  NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 
_____________ 

Số: 10/2007/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Bảo Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2007 
  
  

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua chương trình hoạt động giám sát 

của HĐND huyện Bảo Yên năm 2008 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005; 
Sau khi xem xét các báo cáo về kết quả hoạt động năm 2007, chương trình hoạt động giám 

sát năm 2008 của HĐND huyện và ý kiến của đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1. Thông qua chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Bảo Yên năm 2008. 
 
Điều 2. HĐND huyện Bảo Yên giao cho Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND, các 

đại biểu HĐND huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. UBND huyện, các cấp, 
các ngành chức năng, các tổ chức đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp trong các hoạt động 
giám sát của HĐND huyện Bảo Yên năm 2008. 

 
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bảo Yên khóa XV, kỳ họp thứ 9 nhất trí thông qua 

ngày 29/12/2007./. 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Hoàng Ngọc Chuyên 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2008 
(Kèm theo Nghị quyết số: 10/2007/NQ - HĐND ngày 31/12/2007 

của HĐND huyện Bảo Yên) 
 

Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, trong năm 2008, hoạt 
động giám sát của HĐND huyện chú trọng vào việc phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND 
tỉnh, các Ban HĐND tỉnh để tổ chức các cuộc giám sát theo chuyên đề. Công tác giám sát tập 
trung vào các lĩnh vực mà cử tri quan tâm và có nhiều ý kiến, tăng cường công tác giám sát đối 
với các ngành và các cơ quan tư pháp, việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện tập trung vào một 
số nội dung cụ thể sau: 

 
1. Thường trực HĐND huyện: 
 
- Tham gia, phối hợp hoạt động với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Thường trực và 

các Ban của HĐND tỉnh, HĐND các xã, thị trấn theo chương trình hoạt động của Đoàn đại biểu 
Quốc hội, HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. 

- Giám sát kết quả công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất 
nông nghiệp. 

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương. 
- Giám sát việc thực hiện chương trình làm đường giao thông nông thôn. 
- Giám sát chương trình quy hoạch sắp xếp dân cư, chương trình 134 của Chính phủ. 
- Giám sát các công trình nước sinh hoạt. 
- Giám sát kết quả trồng chè. 
 
2. Các Ban của HĐND 
 
a) Ban Kinh tế - Xã hội 
- Giám sát việc thực hiện thu, chi ngân sách địa phương. 
- Giám sát công tác văn hóa, thông tin thể thao. 
- Phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, 

Thường trực HĐND huyện và Ban pháp chế HĐND huyện thực hiện hoạt động giám sát theo kế 
hoạch đề ra. 

 
b) Ban Pháp chế 
- Giám sát công tác tuyên truyền pháp luật và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 
- Phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, 

Thường trực HĐND huyện và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thực hiện hoạt động giám sát 
theo kế hoạch đề ra. 

 
Trên đây là chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Bảo Yên khóa XV năm 

2008./. 
 


