
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
HUYN KIM SN Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc  

S: £4 /NQ-I-IDND Kim Son, ngày Of  tháng 7 nám 2020 

NGH! QUYET 
V chtro'ng trInh giám sat nãm 2021 

cüa Hi dng nhân dan huyn Kim Son 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SCN 
KLiOA XIX NIIIIM K 2016 - 2021, K( HQP TH1r M1I BON 

Can dr Lut To chirc ChInh quyn dja phucrng ngày 19/6/2015; 
Can cü Lut Hott dng giám sat cUa Quc hi và Hi dng than dan ngày 

20/11/2015; 
Xét c1 nghj cüa Thu&ng trrc HDND huyn tti Th trInh s 1 0/TTr-HDND 

ngày 24/6/2020 ye Ch.rang trInh giám sat nàm 2021 cüa FIDND huyn, 

QUYET NGHI: 

Diu 1. Quyt djnh chixong trInh giám sat näm 2021 cüa HDND huyn 
Kim Son nhii sau: 

1. Giám sat tii các k' h9p thiro'ng t HBND huyn nàm 2021 
a) Xem xét, tháo 1un v các báo cáo cong tác 6 tháng du nãm và cá näm 

2021 cüa Thu&ng trrc I-IDND huyn, các Ban cüa HDND huyn, Tôa an nhân 
dan huyn, Vin Kim sat nhân dan huyn, Chi ciic Thi hành an Dan sr huyn. 

b) Xem xét, tháo 1u.n các báo cáo cUa UBNL) huyn v kinh t - xä hi, 
v thrc hin ngân sách nba nuOc 6 tháng du näm vá cã näm 2021; báo cáo v 
quyt toán ngân sách nhá nuâc nàm 2020. 

c) Xem xét, thâo 1un các báo cáo cüa UBND huyn v cong tác phông, 
chng tham nhüng, thirc hành ti& kim, chng lang phi; cong tác phông chng 
tôi phm và vi phm pháp 1ut; cong tác tip cong dan và giái quyt khiu ni, t 
cáo cüa cOng dan 6 tháng du näm và cá näm 2021. 

d) Xem xét vic giãi quyt, trá 1?yi kin nghj cüa cü tn; trong tru1ng hçip 
cn thit, HDND huyn tháo 1un và ra nghj quyt v vic giái quyt kin nghj 
cüa cr tn. Xem xét báo cáo kt qua thrc hin chuong trinh giám sat trong näm 
2020 cüa HDND huyn tai  k' h9p thuing 1 gita nAm. 

e) Xem xét quyt djnh cüa UBND huyn, nghj quyt cüa HDND cp xâ 
có dtu hiu trái vâi Hin pháp, 1ut, van ban quy phm pháp 1ut cüa co quan 
nhà nixâc cp trén và nghj quyt cua HDND huyn (nu co). 

Xem xét vic trá ku cht vn cüa thu trithng CaC cor quan Nba nithc 
&rcuc chit vn ti k' h9p và giám sat vic thirc hin cam kt sau chit van. 
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2. Giám sat chuyên d 
K& qua th%rc hin vic giãi quyt các kin nghj cüa ci'r tn và cht van cüa 

dai biêu HIDND huyn tr dâu nhim k' 2016 - 2021 dn th&i diem giám sat dôi 
vói UBND huyn và mt s cc quan có lien quan. 

Diu 2. Can cr vào chrnmg trInh giám sat cüa HDND huyn, Thix&ng trirc 
I-IDND huyn, các Ban cUa HDND huyn chü dng xây dung và trin khai thirc 
hin chiscmg trInh giám sat cüa mInh; T dai  biu và dai  biu HDND huyn can 
cü vào diêu kin và tInh hInh th1rc t, chU dng hra chçn ni dung d xay drng 
chiimg trInh, phi hçip và tin hành boat dng giám sat, báo cáo kt qua theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Giao Thu?mg trirc HDND huyn chU trI t chüc thirc hin Nghj 
quyt v chircmg trInh giám sat cüa HDND huyn näm 2021; diu hôa, ph& hqp 
boat dng giám sat cüa HDND huyn, Th.thng trrc HDND huyn, các Ban cüa 
HDND huyn, các t dai  biu và các dai  biu HDND huyn; chi dao  tip tIc 
nghiên ciru di mâi, nâng cao chit luçing, hiu qua boat dng giám sat; chi dao 
theo dôi, don dc, tng hçip kt qua giái quyt các kin ngbj giám sat; báo cáo 
tng hçip kt qua thc hin chiicing trInh giám sat cüa HDND huyn. 

UBND huyn, Toà an nhân dan huyn, Vin Kim sat nhân dan huyn, 
Chi ciic Thi hành an Dan sir huyn và các cci quan, t chirc có lien quan có trách 
nhim phi hçip vói Thithng trirc HDND huyn, các Ban cüa I-IDND huyn, To 
dai biu HDND huyn và các dai  biu HDND huyn trong hoat dng giám sat; 
nghiêm tue thrc hin ni dung, chrnmg trInh giám sat, tip thu, chü dng thirc 
hin các kin nghj sau giám sat, báo cáo kt qua theo quy djnh. 

Diu 4. Nghj quyt nay ducic HDND huyn Kim Scm khóa XIX nhim kS' 
2016 - 2021, kS'  h9p thr Mithi bn thông qua ngày 01/7/2020 và có hiu 1irc thi 
hãnh k ti'r ngày diiçic thông qua.!. 

Noi nhmn: 
- U HDND tinh; 
- UBND tinh; 
- U Huyn Cty; 
- UHDND, UBND, UBMUQVN huyn; 
- Các Ban HDND huyn; 
- Các To dai  biêu HDND huyn; 
- Các vi dai  biéu HDND huyn khóa XIX; 
- Các cci quan, ban, ngành, cloân the cüa huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMUQVN cap xA; 
-Luu:VT. 
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