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NGHỊ QUYẾT 

V/v thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2023” 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ 8 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực 

HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; 

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện về 

việc phê chuẩn Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét Tờ trình số 20/TTr-HĐND ngày 01/12/2022 của Thường trực HĐND  

huyện về việc đề nghị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2023” và ý kiến 

thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. 

1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2023” gồm các ông (bà) có tên 

và giữ các chức vụ sau: 

1. Ông Ngô Đức Hoàn : Phó Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng đoàn 

2. Ông Lê Minh Hòa : Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện - P. Trưởng đoàn 

3. Ông Phạm Ngọc Hải : Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Thành viên 

4. Bà Phạm Thị Minh Hiếu : Chủ tịch Hội LHPN huyện - Thành viên 

5. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng : P.Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện - Thư ký 

6. Ông Phạm Tuấn Hiệp : Chính trị viên Ban CHQS huyện - Thành viên 
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* Thành phần mời tham gia đoàn giám sát: 

- Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ, Đoàn TNCS HCM, Phòng Tư pháp, 

Y tế, Công an huyện; 

- Lãnh đạo, Cán bộ phụ trách nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 

Ban CHQS huyện; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn. 

2. Kế hoạch giám sát được ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 2. Đoàn Giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015 và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực 

HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. 

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa XXI, kỳ họp thứ 8 

thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. Chánh 

Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và 

các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Bùi Văn Hảo 
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