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Số: 18/KH-HĐND Hữu Lũng, ngày 06 tháng 9  năm 2019 

 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 về 

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND 
huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện Hữu Lũng năm 2020; 

Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương 
trình giám sát của HĐND huyện năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo đúng chức 
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền pháp luật quy định; phù hợp với tình hình thực tiễn 
và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2020; tạo 
sự thống nhất, chủ động trong việc triển khai thực hiện Chương trình giám sát 
của HĐND năm 2020. 

2. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, điều hòa, phối hợp trong hoạt động 
giám sát của các Ban HĐND huyện theo chương trình, kế hoạch đề ra; các Ban 
HĐND huyện, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện căn cứ theo sự phân công 
và tình hình thực tế, tích cực triển khai công việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan liên quan triển khai thực hiện chương trình giám sát có hiệu quả, đúng thời 
gian và tiến độ báo cáo HĐND, Thường trực HĐND huyện theo quy định. 

II. PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT 

1. Thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát tại kỳ họp HĐND huyện 
và giám sát thường xuyên theo quy định 

1.1. Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa 
án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện. 

Xem xét các báo cáo của UBND huyện về kinh tế - xã hội; về thực hiện 
dự toán ngân sách nhà nước; về quyết toán ngân sách nhà nước; về xây dựng 
chính quyền; về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội; về giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và kiến nghị của cử tri; về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính 
sách dân tộc trên địa bàn. 
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1.2. Xem xét việc trả lời chất vấn của người bị chất vấn quy định tại điểm 
d khoản 1 Điều 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 
tháng 11 năm 2015. 

1.3. Tổ chức hoạt động giải trình, chất vấn tại phiên họp Thường trực 
HĐND huyện. 

1.4. Xem xét quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của HĐND xã có 
dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, 
nghị quyết của HĐND huyện.    

1.5 Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri; việc giải quyết 
kiến nghị của cử tri. 

2. Giám sát chuyên đề  

Tổ chức một cuộc giám sát chuyên đề của HĐND huyện về thực hiện 
chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và lao động việc làm 
hoặc Công tác Giáo Dục và Đào Tạo trên địa bàn huyện. 

3. Giám sát giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND 

3.1. Thông qua các hoạt động giám sát, đặc biệt là hoạt động giám sát 
chuyên đề, nếu phát hiện nhiều vấn đề nổi cộm, hạn chế cần làm rõ (nếu có), 
Thường trực HĐND tổ chức hoạt động giải trình và yêu cầu người được giải 
trình báo cáo, giải trình cụ thể về các vấn đề mà Thường trực HĐND quan tâm 
theo quy định tại Điều 72 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND  năm 
2015. 

3.2. Những nội dung cần được giải trình phải được Thường trực HĐND 
gửi bằng văn bản cho người giải trình trước 10 ngày để chuẩn bị giải trình. Khi 
thực hiện giải trình, ngoài yêu cầu làm rõ những vấn đề mà Thường trực HĐND 
quan tâm; Thường trực HĐND có thể yêu cầu người được giải trình làm rõ 
nguyên nhân, trách nhiệm về những vấn đề đó. 

3.3. Đại biểu HĐND và các tổ chức, cá nhân có liên quan được mời dự 
phiên họp giải trình của Thường trực HĐND. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ 

1. Thường trực HĐND huyện 

- Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc thực hiện các kiến 
nghị của các Đoàn giám sát của HĐND huyện. 

- Việc giải quyết về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. 

- Công tác quản lý khoáng sản, việc khai thác, sử dụng khoáng sản trái 
phép, việc gây ô nhiễm môi trường. 

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. 

- Việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện; việc giải quyết các vấn 
đề bức xúc, nổi cộm phát sinh có liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân. 
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2. Hai Ban của HĐND huyện 

2.1. Ban Pháp chế  

Thực hiện quyền giám sát theo quy định, tập trung vào một số chuyên đề 
sau: 

- Công tác quản lý, giải quyết các chế độ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm 
thất nghiệp, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động trên 
địa bàn huyện. 

- Việc tồn đọng kéo dài các án dân sự không thi hành được; công tác điều 
tra, xử lý các vụ án hình sự trên địa bàn huyện. 

- Công tác quản lý, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Luật Khoáng sản và 
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

- Công tác tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện đối với các Luật 
mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành trong năm 2019, 2020. 

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị 
phản ánh của công dân, công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

 2.2. Ban Kinh tế -  Xã hội   

- Tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động thu - chi ngân sách 
Nhà nước năm 2019. 

- Tình hình khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện, việc cấp thẻ BHYT cho 
các đối tượng chính sách. 

- Tình hình sản xuất kinh doanh và chấp hành các quy định pháp luật của 
các doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Tình hình triển khai, tiến độ và việc thực hiện các quy định đối với các 
danh mục dự án, công trình đã phân bổ từ vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. 

- Tình hình, kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế  
của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện và các nghị quyết chuyên đề của 
HĐND huyện đã ban hành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thường trực HĐND và các Ban HĐND 
huyện xây dựng Chương trình giám sát của năm, quý, tháng với  nội dung, thời 
gian giám sát cụ thể; việc xây dựng kế hoạch của từng cuộc giám sát cần có sự 
phối hợp giữa các ban để thống nhất về đối tượng, địa bàn giám sát cho phù hợp; 
đồng thời tổ chức hoạt động giám sát theo sự chỉ đạo, điều hòa của Thường trực 
HĐND huyện, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.  

2. Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện theo nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình triển khai các hoạt động giám sát theo quy định. Định kỳ hằng quý báo cáo 
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kết quả hoạt động giám sát với Thường trực HĐND huyện để tổng hợp báo cáo 
HĐND huyện. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì phối hợp với các Ban của 
HĐND huyện tham mưu cho Thường trực ban hành Chương trình giám sát của 
năm 2020 triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Chuẩn bị các điều kiện để 
đảm bảo tổ chức hoạt động giám sát đạt yêu cầu đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (B/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- UBND huyện;  
- Ủy ban MTTQ VN huyện; 
- Các Ban HĐND huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện; 
- TT. HĐND, UBND xã, thị trấn; 
- C,PVP HĐND huyện; 
- Lưu: VT. 

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

 
 
 
 
 

 
Nguyễn Thị Hiền 

 

 

 

 


		2019-09-09T10:07:22+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hữa Lũng<ubhuulung@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




