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NGHỊ QUYẾT 

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề  

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia  

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 

 

 
 

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 

và 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 

năm 2023; 

Xét Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng 

nhân dân huyện về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 – 2025; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện 

về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về việc 

thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 

– 2025, như sau: 

1. Thành phần Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát được ban hành kèm 

theo Nghị quyết này. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Đoàn giám sát thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan. 

3. Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; 

báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại phiên 
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họp thường kỳ tháng 11 năm 2023; trình báo cáo kết quả giám sát với Hội đồng 

nhân dân huyện tại kỳ họp cuối năm 2023. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ tổ chức và phục vụ Đoàn giám sát như sau: 

1. Giao Trưởng đoàn giám sát chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động 

của Đoàn giám sát. Trường hợp cần thiết, danh sách Đoàn giám sát có thể được 

điều chỉnh theo yêu cầu giám sát do Trưởng đoàn giám sát quyết định. 

2. Văn phòng HĐND - UBND huyện xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều 

kiện, tổ chức phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát. 

3. Cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự khảo sát, giám sát có trách nhiệm 

báo cáo các nội dung theo đề cương, phối hợp và cung cấp các số liệu có liên 

quan khi Đoàn giám sát yêu cầu. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn giám sát, các Ban Hội đồng 

nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

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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KẾ HOẠCH GIÁM SÁT 

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia  

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025  

(kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân huyện) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, 

nắm bắt những mặt khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá 

trình tổ chức thực hiện và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị chịu 

sự khảo sát, giám sát nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thời 

gian tới. 

2. Yêu cầu: 

- Xem xét, đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng quy định của 

pháp luật. 

- Việc giám sát phải đảm bảo đúng mục đích, phạm vi, nội dung giám sát; 

đúng thời gian và tiến độ theo kế hoạch giám sát đề ra; đồng thời không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị chịu sự khảo sát, 

giám sát. 

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT:  

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025. 

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT: 

1. Phạm vi giám sát: 

Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. 

2. Đối tượng khảo sát, giám sát:  

- Các ngành huyện và UBND cấp xã (cụ thể sẽ thông báo sau). 

IV. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT:  

1. Thời gian: 

- Trước kỳ họp cuối năm 2023: dự kiến tháng 9/2023. 
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2. Phương thức giám sát: 

- Đoàn giám sát xem xét, đánh giá báo cáo của các đơn vị, địa phương chịu 

sự khảo sát, giám sát. 

- Tổ chức buổi làm việc trực tiếp với các đơn vị, địa phương chịu sự khảo 

sát, giám sát, nghe đơn vị trình bày báo cáo theo các nội dung yêu cầu; Đoàn 

giám sát có thể yêu cầu cung cấp tài liệu có liên quan hoặc giải trình thêm những 

vấn đề mà Đoàn quan tâm. 

- Tổ chức giám sát và khảo sát thực tế nếu thấy cần thiết. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Triển khai công tác chuẩn bị khảo sát, giám sát (tháng 8 năm 2023) 

- Công bố Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát (kèm thành phần và kế 

hoạch giám sát). 

- Trên cơ sở Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Nghị quyết này, Đoàn 

giám sát xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết để triển khai thực hiện. 

- Xây dựng Đề cương báo cáo để các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự 

giám sát báo cáo; thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương chịu sự khảo sát, giám sát chậm nhất là 15 ngày kể từ 

ngày Hội đồng nhân dân ra Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát; thông báo 

chương trình, thành phần Đoàn giám sát chậm nhất là 10 ngày trước ngày Đoàn 

tiến hành làm việc với cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự khảo sát, giám sát. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự khảo sát, giám sát báo cáo bằng 

văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung khảo sát, giám sát 

gửi về Thường trực HĐND huyện và thành viên Đoàn giám sát để xem xét, 

nghiên cứu.  

3. Tổ chức họp triển khai công tác của Đoàn giám sát. 

4. Tiến hành giám sát theo nội dung, kế hoạch (tháng 9 năm 2023). 

5. Đoàn giám sát xây dựng dự thảo báo cáo và làm việc với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương chịu sự khảo sát, giám sát về dự thảo báo cáo và chỉnh sửa 

hoàn thiện báo cáo (tháng 10 năm 2023). 

6. Báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại 

phiên họp Thường trực tháng 11 năm 2023 và trình Hội đồng nhân dân huyện 

xem xét tại kỳ họp cuối năm 2023./. 
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 THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT  

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia  

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025  

 (kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân huyện) 
 

 

I. THÀNH VIÊN ĐOÀN GIÁM SÁT: 

1. Chủ tịch HĐND huyện                   Trưởng đoàn 

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện         Phó trưởng đoàn 

3. Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện                   Thành viên 

4. Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện                            Thành viên 

5. Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện                       Thành viên 

6. Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện                      Thành viên 

II. ĐẠI BIỂU MỜI THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT: 

1. Mời đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.                             

2. Mời đại diện tổ chức thành viên của Mặt trận huyện. 

3. Tổ đại biểu HĐND huyện tại địa bàn khảo sát, giám sát.  

4. Các đơn vị có liên quan. 
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