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

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
ngày 20/11/2015; 

Trên cơ sở tổng hợp đề nghị của các Ban HĐND huyện, Ban Thường trực 
UBMTTQVN huyện và kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện; qua ý kiến của 
các vị đại biểu HĐND huyện tại đợt họp Tổ trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; 

Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện xem xét quyết định 
chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023, như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết: 
Theo quy định tại điều 58 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân năm 2015: “Thường trực HĐND huyện dự kiến chương trình giám 
sát hàng năm của HĐND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định tại kỳ 
họp giữa năm trước”. Do đó, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND huyện trình 
HĐND huyện xem xét thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND 
huyện năm 2023. 

II. Thẩm quyền giám sát của HĐND huyện: 
HĐND huyện giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương 

và việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện; giám sát hoạt động của Thường 
trực HĐND huyện, UBND huyện, Tòa  án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân 
dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các Ban của HĐND huyện; giám 
sát quyết định của UBND huyện và Nghị quyết của HĐND cấp xã. 

III. Các hình thức giám sát của HĐND huyện: 
1. Giám sát tại kỳ họp: HĐND huyện giám sát thông qua các hoạt động sau: 
- Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND 

huyện, UBND huyện, TAND huyện, VKSND huyện, Chi cục THADS huyện. 
- Xem xét báo cáo của UBND huyện về kinh tế-xã hội; thực hiện ngân sách 

nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương, công tác phòng chống 
tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
kiến nghị của cử tri. 

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND 
huyện, Ủy viên UBND huyện, Chánh án TAND huyện, Viện trưởng VKSND huyện. 

2. Giám sát giữa hai kỳ họp: Trong thời gian giữa 2 kỳ họp, HĐND huyện 
giám sát thường xuyên thông qua hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các 
Ban của HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện. 
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Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND 
huyện để tiến hành giám sát, chất vấn giữa hai kỳ họp và báo cáo kết quả giám 
sát, chất vấn với HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm sau. 

IV. Nội dung giám sát của HĐND huyện: 
1. Những nội dung HĐND huyện trực tiếp giám sát tại kỳ họp thường lệ: 
- HĐND huyện xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các 

Ban của HĐND huyện, UBND huyện, TAND huyện, VKSND huyện, Chi cục 
THADS huyện. 

- HĐND huyện xem xét báo cáo của UBND huyện về kinh tế-xã hội; thực 
hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương, công tác 
phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm; việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. 

- Đại biểu HĐND huyện chất vấn Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND 
huyện, Ủy viên UBND huyện, Chánh án TAND huyện, Viện trưởng VKSND huyện. 

2. Những nội dung HĐND huyện giám sát thường xuyên: 
- Việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị 

quyết của HĐND huyện. 
- Giám sát hoạt động của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Tòa  án 

nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện. 
- Giám sát việc ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật của UBND huyện 

và HĐND các xã, thị trấn (nếu có) và các văn bản thông thường của UBND huyện. 
- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và việc thực hiện 

các kiến nghị của đoàn giám sát HĐND huyện. 
3. Những nội dung HĐND huyện giám sát theo chuyên đề giữa hai kỳ họp 

của HĐND huyện: 
3.1. Tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện và hoạt động 

của HĐND cấp xã. 
3.2. Lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội: 
- Giám sát việc giao chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội và ngân sách Nhà nước 

năm 2023.  
- Giám sát tình hình thưc hiện nhiệm vụ về lĩnh vực ngân sách, kinh tế, xã hội 

trong 6 tháng đầu năm, điều chỉnh giữa năm và kết quả thực hiện năm 2023 theo Nghị 
quyết HĐND huyện ban hành và công tác xây dựng dự toán, kế hoạch năm 2024 về 
lĩnh vực ngân sách, kinh tế, xã hội;  

- Công tác báo cáo tổng quyết toán NSNN năm 2022; 
- Giám sát, khảo sát việc thực hiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 

2020-2025 
- Giám sát công tác quản lý và sử dụng đất công tại các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện. 
- Giám sát công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện. 
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- Giám sát chất lượng thi công các công trình đầu tư xây dựng sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn huyện. 

3.3. Về chấp hành và thực thi pháp luật: 

- Tình hình thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương 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 năm 2019 . 

- Tình hình quản lý và sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn huyện 

- Giám sát việc thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.  

- Công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 

- Giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp.  

- Giám sát công tác thực hiện pháp luật về Phòng, chống tham nhũng và 
Pháp luật tiết kiệm chống lãng phí. 

- Công tác giao đất, cấp (mới) GCNQSĐ và sở hữu tài sản trên đất trên địa 
bàn từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực; việc tổ chức thực hiện luật đất đai và các 
văn bản hướng dẫn thi hành; 

V. Tổ chức thực hiện: 
- Đề nghị HĐND huyện giao Thường trực HĐND huyện căn cứ chương 

trình giám sát của HĐND huyện để xây dựng kế hoạch giám sát của Thường trực 
HĐND huyện; các Ban của HĐND căn cứ chương trình này xây dựng chương 
trình giám sát của Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện 
căn cứ tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung hoặc các vấn đề do HĐND 
và Thường trực HĐND huyện phân công để xây dựng chương trình, phối hợp và 
tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật. 

- Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám 
sát năm 2022 của HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm 2023; các Ban của HĐND 
huyện báo cáo kết quả giám sát của Ban với Thường trực HĐND huyện. 

Thường trực HĐND huyện kính trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII 
xem xét, quyết định./. 

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 22/TTr-HĐND ngày 24/6/2022 của 
Thường trực HĐND huyện) 

Nơi nhận:       
- TT Huyện ủy (b/c); 
- CT, các PCT HĐND huyện; 
- UBND-UBMTTQVN huyện; 
- Các vị đại biểu HĐND huyện; 
- LĐVP, CV: HĐND; 
- Lưu: VT. 

 
TM/ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 
 

Nguyễn Văn Hưng 
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