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NGHỊ QUYẾT
về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 

của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN v ụ  BẢN 
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tô chức chỉnh quyển địa phương năm 2015; Luật sửa đối, bo 
sung một sô điêu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật To chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

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

Xét Tờ trình số 12/TTr-HĐND ngày 19/7/2021 của Thường trực HĐND huyện về dự 
kiến Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ỷ  kiến thảo luận của đại biếu HĐND huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của 
HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự huyện, các 
Ban của HĐND huyện và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật trình tại kỳ 
họp thường lệ cuối năm 2021 và các kỳ họp thường lệ năm 2022 HĐND huyện.

2. Tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ 
cuối năm 2021 và các kỳ họp thường lệ năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thường trực HĐND huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực 
hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả với HĐND huyện.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông 
qua tại kỳ họp thứ hai ngày 28 tháng 7 năm 2021./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- ủ y  ban MTTQ VN huyện;
- Trung tâm Văn hóa, TT&TT;
- TT.HĐND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT.


