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NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình giám sát năm 2022 của 

 Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

 KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ HAI 

 
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 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; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 155/TTr-HĐND ngày 05/7/2021 của Thường 

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

huyện Lộc Bình; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện Lộc Bình với những nội dung trọng tâm sau: 

1. Hội đồng nhân dân huyện giám sát tại các kỳ họp 

Tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022, Hội đồng nhân 

dân huyện thực hiện giám sát thông qua các báo cáo, đề án, tờ trình và quyết định 

những vấn đề quan trọng của huyện do Thường trực HĐND huyện, UBND 

huyện, các cơ quan hữu quan trình kỳ họp theo quy định của pháp luật; thực hiện 

quyền chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

2. Hội đồng nhân dân huyện giám sát chuyên đề 

a) Lĩnh vực pháp chế 

- Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện.  

- Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng viên chức 

và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện. 
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- Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn 

huyện. 

- Tình hình, kết quả thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trên địa bàn huyện. 

- Giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

b) Lĩnh vực kinh tế 

- Công tác quản lý, khai thác hồ, đập chứa nước trên địa bàn huyện. 

- Tình hình phát triển và hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện. 

- Công tác xây dựng, quản lý, sử dụng đường bê tông xi măng giao thông 

nông thôn trên địa bàn huyện. 

c) Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

- Tình hình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách 

giáo khoa mới. 

- Tình hình thực hiện các chính sách trong công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em trên địa bàn huyện. 

d) Lĩnh vực dân tộc 

Tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn huyện. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cụ thể hóa và chỉ đạo, 

điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khoá XX, kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2021./. 

 

 Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ;  

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- TAND, VKSND, THADS huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đặng Ân 

    
 


		2021-07-26T14:19:28+0700


		2021-07-26T14:19:28+0700


		2021-07-26T14:20:23+0700




