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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 

 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015; 

Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, TT HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại 

biểu HĐND và đại biểu HĐND; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của 

HĐND huyện về việc Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch thực 

hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Đảm bảo tính thống nhất và chủ động của các cơ quan trong việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023, góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện. 

2. Yêu cầu: 

- Bám sát chủ trương của Huyện ủy, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động giám sát theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, HĐND tỉnh, 

đúng nội dung Chương trình giám sát của HĐND huyện đã ban hành. 

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng 

giám sát; đề cao trách nhiệm của cơ quan giám sát và trách nhiệm báo cáo của các 

đối tượng chịu sự giám sát, đảm bảo tính sát thực, hiệu quả. 

- Đổi mới phương thức, tổ chức thực hiện giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả, đúng thời gian và tiến độ, phù hợp với tình hình thực tế. Phát huy vai trò của 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND 

huyện trong hoạt động giám sát. 

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Ban Pháp chế HĐND huyện: 

- Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục 

Thi hành án dân sự, Công an, Quân sự và các báo cáo của UBND huyện thuộc lĩnh 

vực phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội giám sát quyết định của UBND 

huyện, Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn khi có dấu hiệu trái với Hiến pháp, 

luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của 

HĐND huyện có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban. 
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- Tham mưu Thường trực HĐND huyện về nhóm vấn đề chất vấn và người 

trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách để trình HĐND huyện xem xét, quyết định. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, các cơ quan, đơn 

vị liên quan tham mưu thành lập Đoàn giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 

47/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện và xây dựng đề cương báo cáo 

giám sát chuyên đề “Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn 

huyện từ năm 20212- 2023”; tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát 

chuyên đề và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề trình HĐND 

huyện tại kỳ họp giữa năm 2023. Trước khi báo cáo HĐND huyện, tham mưu 

Đoàn giám sát báo cáo Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát. 

2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện: 

- Thẩm tra các báo cáo của UBND huyện và các báo cáo theo quy định khác 

thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế giám sát quyết định của UBND huyện, 

Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn khi có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn 

bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND 

huyện có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban. 

- Tham mưu Thường trực HĐND huyện về nhóm vấn đề chất vấn và người 

trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách để trình HĐND huyện xem xét, quyết định. 

3. Tổ đại biểu HĐND huyện: 

- Tổ chức giám sát các nội dung theo sự phân công của Thường trực HĐND 

huyện. Căn cứ chương trình giám sát của HĐND huyện và tình hình thực tế chủ động 

xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát các nội dung có liên quan theo quy định. 

- Đề xuất các câu hỏi, vấn đề chất vấn thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện. 

4. Đại biểu HĐND huyện: 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát của HĐND huyện khi được mời 

tham gia thành viên đoàn giám sát và thực hiện quyền giám sát tại các kỳ họp 

HĐND huyện. 

- Chủ động, tích cực trong việc nêu các kiến nghị giám sát, đặt câu hỏi chất 

vấn liên quan đến các vấn đề còn bức xúc, nổi cộm trên địa bàn huyện, các vấn đề 

nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước hoặc qua theo dõi, 

khảo sát, giám sát phát hiện hạn chế bất cập cần làm rõ để có giải pháp giải quyết 

vấn đề. 

- Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động chất vấn. 

5. UBMTTQ huyện, Thường trực HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị có 

liên quan: 

- Phối hợp cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác tài liệu liên quan đến các nội 

dung giám sát. 
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- Tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát của HĐND huyện khi được mời. 

6. UBND huyện và cơ quan chịu sự giám sát: 

- Gửi đầy đủ, kịp thời các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp 

HĐND huyện để các Ban HĐND huyện thẩm tra theo quy định. 

- Báo cáo kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực các thông tin, tài liệu có 

liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của chủ thể giám sát. 

- Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, 

các Tổ đại biểu HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện trong thực hiện các hoạt 

động giám sát. 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau giám sát và báo 

cáo kết quả thực hiện đến thường trực HĐND huyện theo quy định. 

- Người trả lời chất vấn trả lời trực tiếp, đầy đủ vào vấn đề mà đại biểu chất 

vấn, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc các giải pháp mà mình đã nêu ra khi trả 

lời chất vấn tại kỳ họp. 

7. Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

- Tổng hợp, đề xuất nội dung chất vấn của các Ban HĐND huyện, các Tổ 

đại biểu HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, báo cáo Thường trực HĐND 

huyện lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn. 

- Chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của 

HĐND huyện năm 2023. 

- Phối hợp với các Ban của HĐND huyện triển khai các hoạt động giám sát 

theo Kế hoạch này. 

- Chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động giám sát, thu thập văn 

bản pháp lý, tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung giám sát cung cấp đến các 

thành viên Đoàn giám sát. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND huyện tham mưu Thường trực 

HĐND huyện ban hành kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm 

đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XXI bầu, trình Thường 

trực HĐND huyện tại phiên họp tháng 10/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo điều hòa, đôn đốc việc thực hiện các 

nội dung theo Kế hoạch này. 

2. Các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, các đại biểu 

HĐND huyện có trách nhiệm lồng ghép các nội dung giám sát về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tội phạm 

trong quá trình thực hiện giám sát theo kế hoạch. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện: xây dựng dự thảo báo cáo kết quả 

thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện, trình Thường trực 

HĐND huyện tại phiên họp tháng 6/2023. 
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Trên đây là Kế hoạch Thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân 

dân huyện năm 2023. Thường trực HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các 

đại biểu HĐND huyện căn cứ kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; 

- Các ban HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Đức Hoàn 
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