
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bc 1p - Ttr do - Hnh phác  

S: ,QjNQ-HDND Kim San, ngây  ci  tha'ng 7 nám 2021 

NGH! QUYET 
V chtrong trInh giám sat nãm 2022 

cüa Hi dông nhãn dan huyn Kim So'n 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SO KHOA XX 
NHIM KY 202 1-2026, id HQP THU NEAT 

Can cá Luçt Td cht'c chlnh quyn dja phu'o'ng nàm 2015, 

Can th Luçit Sith dói, bc sung mç5t sd diéii cta Lut To chic C'hInh phe và 

Lut Td chi'rc chInh quyê'n djaphiwi'zg nám 2019; 

Can cii' Luat  HoQt dç5ng giám sat cia Quc hi và Hi dng nhân dan 

nám 2015, 

Xét d nghj cta Thu'&ng trrc HDND huyn tgi Ta trInh so' 07/TTr-HDND 

ngày 3 0/6/2021 v Chuv'ng trInh giám sat nàm 2022 cIa HDND huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Quyt djnh chucing trInh giárn sat nAm 2022 cUa HDND huyn 
Kim SGn nhu sau: 

1. Giám sat ti các k' h9p thu'ô'ng 1 HBND huyn näm 2022 
a) Xem xét, thão 1un v các báo cáo cong tác 6 tháng du närn và cá näm 

2022 cüa Thithng trirc HDND huyn, các Ban cüa HDND huyn, Tôa an nhân 
dan huyn, Vin Kirn sat nhân dan huyn, Chi ciic Thi hành an Dan sir huyn. 

b) Xem xét, tháo 1un các báo cáo cüa UBND huyn v kinh t - xã hi, 
v thirc hin ngân sách nhà nuâc 6 tháng d.0 näm và cã nàm 2022; báo cáo v 
quyt toán ngân sách nhà nrnic 11am 2021. 

c) Xem xét, thâo 1un các báo cáo cüa UBND huyn v cong tác phông, 
chng tham nhüng, thirc hành tit kim, chng lang phi; cong tác phông chng 
ti phm và vi phm pháp 1ut; cong tác tip cong dan và giái quyt khiu nai,  t 
cáo cüa cOng dan 6 tháng d.0 näm và Ca nAm 2022. 

d) Xem xét vic giãi quyt, trã 1i kin nghj cüa cir tn; trong tnthng hçxp 
cn thit, HDND huyn thão Iun vá ra nghj quyt v vic giãi quyt kin nghj 
cüa cir tn. Xem xét báo cáo kt qua thrc hin chuong trInh giárn sat trong nãm 
2021 cüa HDND huyn tai kS' hçp thung 1 giüa nam. 

e) Xem xét quyt djnh cüa UBNID huyn, nghj quy& cüa HDND cp xã 
có du hiu trái vó'i Hin pháp, 1ut, van ban quy phtrn pháp 1ut cüa co quan 
Nhà nuâc cap trên và nghj quyt cüa HDND huyn (nu co). 
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f) Xem xét vic trá !i ch.t vn cüa thu truing các co quan Nhà nuâc 
duçic chit vn tti kS'  hpp và giám sat vic thirc hin cam sau cht van. 

2. Giám sat chuyên dé 
- Giám sat t chirc và hot dng cüa Hi dng nhân dan cp xâ trén dja 

bàn huyn thim kS' 202 1-2026. 
- Giám sat vic thirc hin cong tác di&u tra, rà soát, cong nhn h nghèo, 

h cn nghèo näm 2020, 11am 2021 trên dja bàn huyn. 

Diu 2. Can dr vào chuGng trInh giám sat cüa HDND huyn, Thung trirc 
HDND huyn, các Ban cüa HDND huyn chü dng xây drng Va trin khai thirc 

hin chiiang trInh giám sat cüa mInh; To dai  biu và d&i biêu HDND huyn can 
cü vào diu kin và tInh hInh th%rc t, chü dng 1ira chçn ni dung d xây dirng 
chtrang trInh, phi hcp và tin hành hot dng giárn sat, báo cáo kt qua theo 

quy djnh cüa pháp 1utt. 
Diu 3. Giao Thuing trirc HDND huyn chü trl t chirc thiic hin Nghj 

quy& v chuong trInh giám sat cüa HDND huyn nàm 2022; diu boa, phi hçip 
hot dng giám sat cüa HDND huyn, Thung tr1rc HDND huyn, các Ban cüa 
HDND huyn, cad t di biu và các di biu HDND huyn; chi do tip tic 
nghiên cüu di mOi, nâng cao cht hrçng, hiu qua hoat dng giám sat; chi dao 
theo döi, don dc, tng hqp kt qua giài quyt các kin nghj giám sat; báo cáo 
thng hqp kt qua thirc hin chrcing 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 ca quan, t chtrc Co lien quan có trách 
nhim phi hçp vâi ThiRmg tr1rc HDND huyn, các Ban cüa HDND huyn, T 
dai biu HDND huyn và các dai  biu HDND huyn trong hoat  dng giám sat; 

nghiêm tñc thirc hin ni dung, chwmg trInh giám sat, tip thu, chü dng thirc 
hin các kin nghj sau giám sat, báo cáo k& qua theo quy djnh. 

Diu 4. Nghj quyt nay duçic HDND huyn Kim San khóa XX, nhim kS' 

2021-2026, kS' hçp thir Nh.t thông qua ngày 01/7/2021 và có hiu 1irc thi hành 

k ti'r ngày dxçic thông qua.!. 

Noi ,zhmn: 
- TI'HDND, UBND tinh; 
- Ban Thuàng vu Huyn us'; 
- TTHDND, UBND, UBMTI'QVN huyn; 
- Các Ban HDND huyn; 
- Các To dai biêu HDND huyn; 
- Các vi di biêu HDND huyn khóa XX; 
- Các ca quan, ban, ngành, doàn the cña huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMYI'QVN các xã, thj trâ 
- Luu: VT.,  Dinh Vit Dung 
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