
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM S€IN Dc Ip  - Tir do - Hanh phüc  

S: 4 /NQ-HDND Kim Soi'z, ngày 1' tháng 12 nám 2020 

NGH! QUYET 
A r. A P P 9 A I P A 9 Ye viçc thanh 1p Boan giam sat cua HBND huyçn giam sat ket qua 

thtrc hiên viêc giãi quytcac kin nghi cüa cfr tn va chat van cüadaibiêu 
HBND huyçn tu dau nhiçm ky 2016 - 2021 den thori diem giam sat ttoi voi 

UBND huyn và mt s cor quan có lien quail. 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SO'N KHOA XIX 
NBIM Kc  2016 - 2021, K( HQP TH1X ]uI sAu 

Cán thLut TI ch&c Ci'zInh quyen djaphiwng ngày 19/6/2015; 

Gàn cii' LuIt Sza dli, bd sung m5t SI diu cza Lut TI char ChInh phi Va 

Lut TI ch&c chInh quyn dja phiwng ngày 22/11/2019, 

Can ca Luct Hogt d(5ng giám sat cia Qulc hç51 và Hç5i dIng nhán dan ngày 
20/11/2015, 

Xét d nghj cia Thwàng trtc HDND huyn tgi Ta trinh sd 15/TTr-HDND 

ngày 04/12/2020 vl vic thành 42p Doàn giám sat cüa HDND huyn giám sat 

kit qua thyv hin vic giái quylt các kiln nghj cüa c& fri và chIt vá'n cza dgi 

bilu HDND huyn tic dlu nhim 1ç3) 2016 - 2021 dê'n thai diê'm giám sat dli vái 

UBND huyn và mt so' co quan cO lien quan. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Thành l.p  Doàn giám sat cüa F]DND huyn giám sat kt qua th?c 
hin vic giâi quyt các kin nghj cüa Cu tn và ch.t vn cüa dai  biu HDND 
huyn ti'r du nhim kS'  2016 - 2021 dn thñ dim giám sat dM vii UBND 
huyn và mOt  sé co quan có lien quan. 

1. Thành phân Doàn giám sat (co danh sách kern theo) 
2. Ni dung, phm vi, thbi dim giám sat: Vic giãi quy& các kin nghj 

cüa cir tn và cht van cüa di biêu HDND huyn tii du nhim kS'  2016 - 2021 
dn thi dim giám sat. 

3. Di ttrçrng giám sat: 
- UBND huyn; 

- Mt s cor quan có lien quan. 
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Diu 2. Doan giám sat có trách nhim t chirc thirc hin K hoach ban 
hành kern theo Nghj quyt nay; thirc hin nhirn vii, quyn han  theo quy djnh tai 
Khoãn 2, Diu 62, Lut hoat dng giám sat cüa Quc hi vã HDND näm 2015 

và các quy djnh khác cüa pháp 1ut v giám sat; tng hçcp, báo cáo kt qua giám 

sat vâi HDND huyn tai kS' h9p tng kt nhim k' 2016- 2021. 

Diu 3. Thrning trixc HDND huyn, Doàn giám sat, Van phông I-IDND & 

UBND huyn, ThU trtr&ng các co quan, có lien quan thrc hin Nghj quy& nay. 

Diéu 4. Nghj quyêt nay di.rçic HDND huyn Kim San khóa XIX nhim kS' 
2016 - 2021, kS'  hçp thir Mi.thi sáu thông qua ngày 16/12/2020 vâ có hiu lijc thi 
hành k tt'r ngày dixcic thông qua./ 

Niinlsân: 
- TT HDND tinh; 
- UBND tinh; 
- TT Huyn üy; 
- TTHDND, UBND, UBMYTQVN huyn; 
- Các Ban HDND huyn; 
- Các To di biêu HDND huyn; 
- Các v dai  biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các cc quan, ban, ngânh, doàn th cüa huyn; 
- TTDU, HDND, UBND, UBMTFQVN cap xA; 
- Li.ru: VT. Hoàng Van Thãng 



DANH SACH 
DOAN GIAM SAT CUA HDND HUYN 

(Kern theo Nghj quyê't s . .'f'f../NQ-HDND ngày'(/12/2 020 cüa HDND huyn) 

I. Thành phân Doàn giám sat 
1. Ba D Thj Nga, Uy viên Ban Thumg vii Huyn üy, Phó ChU tjch 

HDND huyn - Tru&ng doàn. 

2. Ong Ngô Van Tuyén, Uy viên Ban Thi.r&ng vi Huyn üy, Tnthng Ban 

Dan vn Huyn Uy, Tru&ng Ban Kinh th - Xâ hi HDND huyn - Phó Truô'ng 
doàn. 

3. Ong Trn Hng Hâi, Phó truàng Ban Pháp ch HDND huyn - Thành viên. 
4. Ong Dào Trçng Hoe, BI thu dãng üy, Chü tjch HDND xã An HOa, T 

trithng T dti biu s 1 HDND huyn - Thành viên. 

5. Ong Büi Drc Phi, Phó Bi thu dâng Uy, Chü tjch UBND xä Quang 

Thin, T trtx&ng To di biu s 2 HDND huyn - Thành viên. 

6. Ong Ph.m Van Hung, Huyn üy viên, Chánh Van phOng Huyn üy, T 
tru&ng T di biu s 3 HDND huyn - Thành viên. 

7. Ong Vu Duy Tüng, BI thu dáng üy xà Kim Hãi, T truâng T di biu 

s 4 HDND huyn - Thành viên. 

8. Ong Vu Xuân Thai, Phó Chánh Van phOng HDND & UBND huy 

Thành viên. 

II. Dai biu mOi tham gia Doàn giám sat 

Di din Ban ThuOng trrc UBMTTQVN huyn. 
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KE HOACH 
P P 9 A A • 9 P 9 9 A Giam sat ket qua thiyc hiçn viçc giai quyet cac kien ngh cua cir tn va chat 

A 9 •A A S •A S S• van cua du bieu HDND huyçn tir dau nhiçm ky 2016 - 2021 den thoi diem 
giãm sat di vó'i UBND huyn và mt s co' quan có lien quan. 

(Kern theo Nghj quylt so' [.i7NQ-HDND ngày AI,/12/2020 cza HDND huyn) 

I. Miuc dIch, yêu cu 

- Lam rô thirc trtng, dánh giá kt qua dt duçc, tn tai  hn ch và nguyen 
nhân cña tn ti, htn ch, trong thxc hin vic giái quyt các kin nghj cüa cü tn 
và cht vn cüa dti biu T-IDND huyn; tr do có kin nghj, d xut d giãi quyt 
hiu qua han các kin nghj cüa cà tn và cht vn cüa di biu HDND huyn. 

- Vic giám sat phãi dam bão tInh khách quan, trung thirc, thit thirc và 
hiu qua; trong qua trInh thrc hin giám sat không lam ãnh hithng dn vic thirc 
hin nhim vit cüa Ca quan, don vj. 

II. Ni dung, hInh thfrc giám sat 

- Ni dung: vic giãi quyt các kin nghj cüa cir tn và chtt van cüa dii 
biu HDND huyn ti~ du nhim kS'  2016 - 2021 dn thai dim giám sat. 

- HInh thirc: Giám sat qua báo cáo, lam vic trirc tip tai  các dan vi chju 
sr giám sat. 

(Dé cu'ong dJ các don vj chju scgiám sat báo cáo do Doàn giám sátxáy dyng). 

III. Thôi diem, di turçrng giám sat 

- Thi dim giám sat: Tt'r näm 2016 dn thôi dim giám sat 

- Di tuçmg giám sat: 

+ UBND huyn; 

+ Mt sé cci quan có lien quan (Don vj cy the2  do Doàn giárn sat thO'ng 
nho't ly'a chQn, báo cáo Thzthng try'c HDND huyn tru'ó'c khi thyn hiçn) 

IV. Th?ri gian giám sat 

Thii gian th chirc giám sat dir kin trong tháng 3/2021 

V. To chu'c thtrc hiên 

1. Doàn giám sat 

- Trin khai t chirc thirc hin K hoach giám sat vá thc hin nhim v1j, 
quyn han  theo quy djnh tai  khoán 2, Diu 62, Lut hoat dng giám sat cüa Quc 
hôi vàHDND näm 2015. 

- Các thành viên Doàn giám sat có trách nhim thu th.p tái lieu, nghiên 
ciru và tham gia dÀy dU hoat dng giám sat cüa Doan giám sat. 
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- Kt thüc giám sat Doàn giám sat báo cáo Thixng trVc  HDND v kt qua 
giám sat và Báo cáo HDND xern xét vào kS'  h9p tng kt nhim kST 2016-2021. 

2. Các do'n v chlu sir giám sat 

- Chun bj báo cáo btng van bàn gri v Doàn giám sat cüa HDND huyn 
(qua Vánphông HDND&UBND huyn) khi Doàn giám sat yêu cu. 

- Chu.n bj tài 1iu cung cp cho Doãn, b trI da dim, mi các thành phn 
Co lien quan cüa dn vi mInh cüng lam vic khi Doàn giárn sat v giám sat ti 
&mvj. 

3. Van phông HOND vã UBND huyn: Tham muu, chuân bj các diu 
kin phiic vii Doàn giám sat. 
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