HỘI ĐỒNG NHÂN NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐIỀN HOÀ
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 03/2017/ NQ- HĐND

Điền Hoà, ngày 12 tháng 7 năm 2017

nghÞ quyÕt
VÒ ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t cña H§ND x· n¨m 2018
Héi ®ång nh©n d©n x ®iÒn hoµ
khãa xI, kú häp thø 04
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Điều 57, 58 Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội, HĐND ngày
20/11/2015
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi nghiªn cøu, xem xÐt vµ th¶o luËn néi dung Tê tr×nh sè 02/TTr-H§ND
ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2017 cña Th−êng trùc Héi ®ång nh©n d©n x8 vÒ ch−¬ng tr×nh
gi¸m s¸t cña H§ND x8 n¨m 2018 và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND xã.
QuyÕt nghÞ:
§iÒu 1. T¸n thµnh vµ th«ng qua tê tr×nh cña TT.H§ND x8 vÒ néi dung Ch−¬ng
tr×nh gi¸m s¸t n¨m 2018 cña Héi ®ång nh©n d©n x8 ( KÌm theo Tê tr×nh cña Th−êng
trùc Héi ®ång nh©n d©n x sè 02/ TTr-H§ND; Ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t sè 02 /CTGSH§ND ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2017 cña Héi ®ång nh©n d©n x ) Với các nội dung chủ
yếu sau:
1. Giám sát chuyên đề:
- Giám sát việc triển khai thực hiện xây dựng cơ bản trên địa bàn xã năm 2018.
- Giám sát công tác tổ chức thực hiện cải cách hành chính UBND xã.
* Thường trực HĐND xã thành lập đoàn để giám sát các lĩnh vực và đơn vị sau:
- Giám sát công tác quản lý và sử dụng đất năm 2018.
+ Đơn vị chịu giám sát: UBND xã Điền Hoà.
- Giám sát công tác điều hành sản xuất, công tác thu nộp sản phẩm, thu tiền vật
tư nông nghiệp, thu quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2018.
+ Đơn vị chịu sự giám sát: Đơn vị thôn 5, thôn 6
Ngoài công tác giám sát định kỳ, TT. HĐND xã tùy theo tình hình thực tế để có
kế hoạch tổ chức giám sát đột xuất.
2. Giám sát tại kỳ họp HĐND xã: Giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kết quả giải quyết những kiến nghị cử tri
tại các kỳ họp của HĐND xã Khóa XI

3. Ngoài nội dung trên HĐND, TT.HĐND căn cứ chức năng, quyền hạn sẽ tiến
hành giám sát một số nội dung khác (khi cần thiết).
§iÒu 2. Trªn c¬ së néi dung ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§ND vµ c¨n cø vµo chøc
n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n theo ph¸p luËt quy ®Þnh. TT.H§ND, c¸c ®¹i biÓu H§ND x8
chñ ®éng x©y dùng ch−¬ng tr×nh, c«ng t¸c cña m×nh ®Ó thùc hiÖn.
§iÒu 3. Giao cho Th−êng trùc HĐND x8 tæ chøc thùc hiÖn nghÞ quyÕt vÒ
ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t cña H§ND x8 n¨m 2018, h−íng dÉn c¸c ®¹i biÓu H§ND trong
viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng gi¸m s¸t, theo dõi, ®«n ®èc, tæng hîp kÕt qu¶ gi¶i quyÕt, kiÕn
nghÞ gi¸m s¸t.
NghÞ quyÕt nµy ®8 ®−îc Héi ®ång nh©n d©n x8 khãa XI, kú häp thø 04 th«ng
qua vµ cã hiÖu lùc sau 7 ngµy kÓ tõ ngày Hội đồng nhân dân xã thông qua./.
N¬i nhËn:
- TT. H§ND, UBND huyÖn;
- §aÞ biÓu H§ND huyÖn øng cö trªn ®Þa bµn;
- Phßng T− ph¸p huyÖn;
- TV.§¶ng uû, UBND, UBMT x8;
- §¹i biÓu H§ND x8;
- C¸c c¬ quan, ban ngµnh, ®oµn thÓ x8;
- L−u.
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