
HDND HUYN XUAN TRUONG CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BAN KINH TE -   XA HOI Dc 1p - Ti.r do - Hnh phüc 

S:49 /CTr-BKTXH Xuán Tru'&ng, ngày tháng 12 nám 2021 

CHUJNG TRINH 
Giám sat näm 2022 cüa Ban Kinh t - Xä hôi 
HDND huyn khóa XXI, nhim k 2021-2026 

Thirc hin nhim v11, quyên han  quy djnh tai  Diu 109 Lut T chüc chInh 
quyn dja phuong nàm 2015; Lutt Hoat  dng giám sat cüa Quc hi và HDND 
nàm 2015; duçic sir nhât trI cüa Thuing trrc HDND huyn, Ban Kinh t - Xã hi 
HDND huyn xây dirng Chucing trInh giám sat näm 2022, cii th nhix sau: 

1. Giám sat thiro'ng xuyên: 

- Giám sat thumg xuyên thông qua báo cáo cüa UBND huyn (11th virc Ban 
Kinh t - Xã hi phii trách). 

- Thm tra dir thào nghj quyêt, báo cáo, d an lien quan dn flnh v1rc ph 
trách do HDND huyn hoc Thung trrc HDND huyn phân cong. 

- Giám sat các vAn bàn quy pham pháp lut, quyêt djnh cüa UBND huyn, 
nghj quyt cüa HDND các xã, thj trân trên dja bàn huyn thuc phm vi phii trách. 

2. Giám sat chuyên d: Th?c hin giám sat 02 chuyên d: 

a) Chuyên d 1: 

- Ni dung: Vic thirc hin d an thu gom và xü 1 rác thai lam dçp cánh 
quan mOi trung kênh song g.n vOi hành lang bâo v Cong trInh thüy loi và 1 
duing giao thông trên dja bàn huyn; si:r diing kinh phi s1r nghip mOi trung tai 
các dja phuang trên dja bàn huyn. 

- Di tuçing giám sat: UBND các xã, thj trn. 

- Mc th?yi gian giám sat tü 01/01/202 1 —31/3/2022 

- Th&i gian giám sat: tháng 5/2022. 

b) Chuyên d 2: 

- Ni dung: Cong tác länh dao  chi  dao  và trin khai thiic hin di mâi nâng 
cao ch.t luçing giáo dc dào tao  tren da bàn huyn. 

- Di tuqng giám sat: Phông GD & DT huyn, mt s trueing hçc trên dia 
bàn huyn. 

- M& thii gian giám sat: nAm h9c 2020-202 1, 202 1-2022 

- Thai gian giám sat: 15/10 — 15/11/2022. 
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Noinh?in: 
- 11 I-IDND huyn (dé báo cáo); 
- Thãnh viên Ban KTXH; 
- Các cci quan, don vj có lien quan; 
-LmiVT. 

Nguyn Xuân Hal 

TM. BAN KINH TE - XA HO! 
UNG BAN 

Trén day là chizcng trInh giám sat nàm 2022 cüa Ban Kinh t - Xã hi 
HDND huyn./. 
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