
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN CAO LỘC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:       /NQ-HĐND                                  Cao Lộc, ngày  30  tháng 7 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT  

Về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc 

 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ HAI 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 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; 

 Theo đề nghị tại Tờ trình số 253/TTr-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ý kiến của các đại biểu Hội 

đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 

năm 2022 với những nội dung sau: 

 1. Xem xét báo cáo công tác 6 tháng, hằng năm của Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 

dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện. 

 2. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân về: Kinh tế - xã hội; thực hiện 

ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. 

3. Xem xét việc trả lời chất vấn của người bị chất vấn; tổ chức hoạt động 

giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân; giám sát việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 

4. Xem xét các quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, văn bản quy 

phạm pháp luật của tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. 

 5. Giám sát Chuyên đề: 

 a) Hội đồng nhân dân huyện giám sát: Việc thực hiện Nghị quyết số 

04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về 
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp 

chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở 

cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp 

tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân huyện. 

b) Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát: 

- Việc thực hiện các nguồn kinh phí đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn huyện. 

- Việc duy tu, quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện 

và nội thị. 

- Việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện. 

 c) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát: 

- Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân huyện, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Việc giải quyết các kiến nghị của công dân; 

- Việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế. 

 d) Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện giám sát: 

- Kết quả triển khai Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030”. 

- Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em, nhất là các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP. 

- Tình hình triển khai thực hiện các chế độ chính sách theo Nghị định số 

136/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối 

với các đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội. 

Ngoài ra, căn cứ vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện; tình hình thực tiễn và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nếu 

thấy cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các Ban Hội đồng nhân 

dân huyện sẽ tổ chức giám sát một số nội dung khác. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành kế hoạch cụ 

thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và 

báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tại kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BTT UBMTTQVN huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp. 

    CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

    Lê Trí Thức 
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