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NGHỊ QUYẾT
về chương trình giám sát năm 2023 

của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN vụ BẢN 
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ SẢÙ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đỗi, bổ 
sung một sổ điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tố chức chính quyển địa phương 
năm 2019;

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

Xét Tờ trình sổ 16/TTr-HĐND ngày 14/7/2022 của Thường trực HĐND 
huyện về dự kiến Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khóa XX, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ý  kiến thảo luận của đại biếu HĐND huyện tại kỳ họp.

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Xem xét báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND huyện, UBND 
huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự 
huyện, các Ban của HĐND huyện và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật 
trình tại các kỳ họp thường lệ năm 2023 HĐND huyện.

2. Tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường 
lệ năm 2023 theo quy định của pháp luật.

3. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND 
huyện bầu (tại kỳ họp thường ỉệ cuối năm 2023).

Điều 2. Thường trực HĐND huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực 
hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Vụ Bản khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông 
qua tại kỳ họp thứ sáu ngày 28/7/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2022./.

QUYẾT NGHỊ:

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- ƯBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- ủy  ban MTTQ VN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- TT.HĐND các xã, thị trấn;
- Trang thôr '■ tử của huyện;
- Lưu: VT.


