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KẾ HOẠCH 

 Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện  
đối với Uỷ ban nhân dân xã Hồ Sơn 9 tháng đầu năm 2018 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.  

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh năm 2018; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 9/7/2017 của Hội đồng nhân 
dân huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch giám sát đối với 
Ủy ban nhân dân xã Hồ Sơn cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Thông qua hoạt động giám sát để nắm tình hình công tác chỉ đạo, điều 
hành của UBND xã trong triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng NTM trên địa bàn.  

2. Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng – an ninh và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 
2018. Những khó khăn, vướng mắc và những nguyên nhân hạn chế. Từ đó có kiến 
nghị, đề nghị các cấp, các ngành có biện pháp khắc phục kịp thời; góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và thực 
hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2018.  

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018. Những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh 
tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 
tháng cuối năm 2018. 

2. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 (kết quả của xã đạt được từ năm 2011 đến 
30/8/2018). 

3. Công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

4. Xem xét các hồ sơ. 

III. HÌNH THỨC, ĐƠN VỊ GIÁM SÁT 

1. Giám sát trực tiếp UBND xã 
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Xem xét các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND xã về thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và triển khai chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Chương trình tín dụng tổng các 
nguồn vốn vay các kênh dư nợ, hiệu quả sử dụng vốn vay đến ngày 30/9/2018 trên 
địa bàn xã. Công tác quản lý nhà nước về đất đai; việc cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho nhân dân. Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân. 

 Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 
2018; kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 
thôn mới của xã đạt được từ năm 2011 đến nay. Phương hướng, nhiệm vụ năm 
2018. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Thường trực 
HĐND xã.  

2. Nội dung  làm việc với HĐND xã 

Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình nhiệm vụ trọng tâm của HĐND; 
hồ sơ, kết quả thực hiện giám sát của HĐND xã từ đầu năm đến 30/9/2018. Các 
nghị quyết được ban hành tại kỳ họp cuối năm 2017. Việc thực hiện Quy chế hoạt 
động của Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021; Quy 
chế phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Kết quả hoạt động 
của HĐND 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018. Công tác 
tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND xã.  

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 

1. Thời gian: Đúng 7 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2018.  

2. Địa điểm: Giám sát tại Ủy ban nhân dân xã Hồ Sơn. 

V. THÀNH PHẦN 

1. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện gồm: 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng đoàn. 

Và các thành viên:  

- Phó Trưởng Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;  

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia 
cùng đoàn giám sát; 

- Mời đại biểu HĐND huyện là Trưởng các Phòng: Trưởng Phòng Kinh tế & 
Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Tài 
chính kế hoạch và Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện. 

- Đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

2. Thành phần dự làm việc với đoàn giám sát tại xã Hồ Sơn gồm: 

 Mời Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng hoặc 
Phó trưởng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã, đại diện lãnh đạo 



 3 

UBND, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và thành phần có liên 
quan đến nội dung giám sát.  

                       (Đề nghị UBND xã mời). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND xã Hồ Sơn chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, Chuẩn bị đủ số lượng 
báo cáo gửi các thành phần đoàn giám sát (báo cáo theo đề cương gửi kèm kế 
hoạch này). Đồng thời gửi báo cáo về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng 
HĐND&UBND huyện) chậm nhất vào ngày 19 tháng 10 năm 2018 qua địa chỉ 
eOffice: pthlan@langson.gov.vn. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện khi nhận được báo cáo có trách nhiệm 
chuyển báo cáo tới các đồng chí trong đoàn giám sát của huyện để xem xét, nghiên 
cứu trước. Đồng thời bố trí phương tiện ô tô phục vụ đoàn giám sát. Thời gian đi 
xã xuất phát lúc 07 giờ 00 tại trụ sở UBND huyện. 

Thường trực HĐND huyện đề nghị các thành phần trong đoàn giám sát sắp 
xếp công việc, tham dự đầy đủ để cuộc giám sát đạt kết quả. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

  
Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Trưởng hai ban HĐND huyện; 
- UB MTTQVN huyện; 
- Các TV Đoàn giám sát; 
- CVP, PCVP HĐND & UBND huyện; 
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã;  
- Trung tâm VH,TT và TT huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hiền 
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