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NGHỊ QUYẾT 

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

  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN  

KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026, KỲ HỌP THỨ 4 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Tán thành thông qua chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nội dung Tờ trình 

số 01/TTr-HĐND  ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:  

Căn cứ vào Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực 

Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện chủ động triển khai và tổ 

chức hoạt động giám sát; các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện căn cứ điều kiện, tình hình thực tế, chủ động xây dựng chương 

trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định 

của pháp luật. 

Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ 

đạo, điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của 

pháp luật, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả, không làm cản 

trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. 

Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp 

chặt chẽ với Hội đồng nhân dân huyện, Đoàn giám sát của Thường trực Hội 

đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung 
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cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan 

đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát theo quy 

định pháp luật. 

Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những 

kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện. 

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành kế hoạch và 

tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân; báo cáo kết quả 

thực hiện tại kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân huyện. 

Trường hợp cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện có thể điều 

chỉnh, bổ sung chương trình giám sát và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại 

kỳ họp gần nhất. 

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa 

XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2022 

và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:        
- Thường trực HĐND tỉnh;          

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;  

- Thường trực HĐND, UBND cấp xã; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, DUH. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Phương Lan 
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