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NGH! QUYET 
V vic thành 1p Boàn giám sat chuyên d cüa HEDND huyn 
giám sat t chfrc và hot dng cüa Hi 1ng nhãn dan cp xã 

trên da  bàn huyn nhim k)' 2021-2026 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SO'N KIIOA XX 
NHIM KY 202 1-2026, Kc HOP THI TIX 

Can cii' Lut Td chá'c ChInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; Lut Sira 

dó'i, bd sung m5t s diê'u cia Lu2t Td chz'rc Chmnh phü và Lu2t Td chz.c chInh 

quyn djaphuvng ngày 22/11/2019; 

Can th Lut Hogt d5ng giám sat cza Quc h3i và Hç5i dng nhán dan ngày 

20/11/2015, 

Xét d ngh/ cja Thw&ng trc HDND huyn tgi Ta trinh so 14/TTr-HDND 

ngày 03/12/202 1 ye' vic thành 1p  Doàn giám sat chuyên de' cza HDND huyn 

giám sat tá chic và hogt dc5ng cüa H(5i do'ng nhán dan ca'p xâ trên dja bàn 

huyn nhim Ic)) 2021-2026. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Thành 1p Doàn giám sat chuyên d cüa HDND huyn giám sat t 

chirc và hott dng cüa HOi  dng nhân dan cp x trên dja bàn huyn nhim k' 

202 1-2026, vâi các ni dung sau: 
1. Thành phãn Boàn giám sat: (co danh sách kern theo) 

2. Ni dung, phm vi giám sat: Giám sat t chirc và hot dng cüa Hi 

dng nhân dan c.p x trên dja bàn huyn tir dtu nhim kS'  2021-2026 dn thôi 

diem giám sat. 

3. Bi ttrçng giám sat: HDND các xä: Kim Djnh, Dng Huàng, Tan 

Thành, Van Hài, Kim Hãi. 
4. K hoich giám sat: ('co k hogch kern theo). 
Biu 2. Doàn giám sat có trách nhim t chrc thrc hin K hoch ban 

hành kern theo Nghj quy& nay; thirc hin nhim vii, quyn hn theo quy djnh tui 

Khoãn 2, Diu 62, Lut hot dng giárn sat cüa Quôc hi và HDNID näm 2015 

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

sat vth HDND huyn tai k' h9p giU'a näm 2022. 
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Dieu 3. Thuung trirc HDND huyçn, thanh vien Doan giam sat, cac dan v! 

chju sir giám sat, Van phông HDND & UBND huyn, Thu trung các ca quan 

có lien quan thirc hin nghj quy& nay. 

Diu 4. Nghj quyêt nay du'9c HDND huyn Kim San khóa XX nhim k' 

202 1-2026, k' h9p thir Tu thông qua ngày 14/12/202 1 Va có hiu 1irc thi hành k 

tü ngày ducic thông qua./— 

Ntii nhân: 
- TTHDND, UBND tinb; 
- TT Huyn Ciy; 
- HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các vi di biêu HDND huyn khoá XX; 
- Các ca quan, ban, ngânh, doàn the cüa huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMTFQVN eae x, thj fran; 
- VP Huyn ui', VP HDND&UBND huyn; 
- Li.ru: VT.

, 
 



DANH SACH 
DOAN GIAM SAT CUA HOND HUY1N 

(Kern theo Nghj qiê't sk3/NQ-HDND ngày 14/12/2021 cia HDND hztyn,) 

I. Thãnh phân Doàn giám sat 

1. Ba Do Thj Nga, Uy viên Ban Ththng v Huyn Uy, Phó ChU tjch 

HDND huyn - Tru&ng doàn; 

2. Ong VU Van Chin, Uy viên Ban Thng v Huyn üy, ChU nhim IJy 

ban kim tra Huyn Uy, Tru&ng Ban Pháp chê HDND huyn - Phó Truâng Doàn; 

3. Ong Nguyn Minh Tmèng, U' viên Ban Thuè'ng vii Huyn ui', ChU tch 

UBMTTQVN huyn, Trung Ban Kinh t - xâ hi HDND huyn - Phó Tnring 

doàn; 

4. Ong Tr.n Hng Hãi, Phó tru&ng Ban Pháp ch HDND huyn - Thành viên. 

5. Ong VU Xuân Thai, Phó Chánh Van phàng HDND & UBND huyn - 

Thành viên; 

6. T tnr&ng các t di biu rng cii'r ti dja bàn các xä chju sir giám sat. 

II. Di biêu môi tham gia Boàn giám sat 

- Dii din Ban Thithng trirc UBMTTQ\TN huyn. 

- Dti din länh c1to Phông Ni vi, Phông Tu pháp huyn. 

- Thu&ng trrc Dáng üy xã tham gia sat khi Doàn giám sat lam vic tai  dja 

phucmg. 
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Giam sat to chtrc va hott dQng cua HDND cap xa tren d!a  ban huyçn 
tu dãu nhim k' 202 1-2026 den thôi diem giám sat 

(Kern theo Nghj quyé't s43 /HDND ngày 14/1 2/202 1 cia HDND huyçn,) 

I. Mic dIch, yêu cu 
- Dánh giá th1rc trng t chirc và hott dng cüa HDND cap xä trên dja bàn 

huyn, khng djnh nh&ng kt qua dt ducic, nhrng htn ch& khó khän, vithng 
mc, nguyen nhân và trách nhim cüa các ca quan có lien quan trong qua trInh 
thxc hin nhim vv; d XUit các kin nghj, giãi pháp nhtm tang cuèng chat 
hrcng, hiu hrc, hiu qua hot &ng cüa HDND cp xä trén dja bàn huyn. 

- Vic giám sat phãi dam bâo tInh khách quan, trung thrc, thit thrc và 
hiu qua; trong qua trInh thrc hin giám sat không lam ãnh hu'ô'ng dn vic thirc 
hin nhim vii chInh trj cüa Co quan, dan vj. 

II. Phim vi giám sat 
Giám sat t chrc và hot dng cüa HDND cp xã trên dja bàn huyn tü 

du nhim k' 2016 - 2021 dn thii dim giám sat. 
III. Di tirçrng, hInh thuc giám sat 
1. Di ttrqng giám sat: HDND các xã: Kim Djnh, Dng Huóng, Tan 

Thành, Van Hãi, Kim Hài. 
2. HInh thirc giám sat: Giám sat qua báo cáo, lam vic tr1rc tiêp ti các 

don vj chju sr giám sat. 
IV. Ni dung giám sat, thôi gian giám sat 
1. Ni dung giám sat 
- To chüc cüa HDND xã. 
- Kêt qua hoat dng cüa HDND x.. 
- Hot dng cüa cüa Thi.thng tiVc  HDND, các Ban cüa HDND xâ. 
- Nhcrng thu.n lqi khó khãn, vuóng m.c và d XUtt kin nghj trong to 

chirc thirc hin chüc näng, nhim vi cüa HDND xâ. 
(D cuv'ng báo cáo chi tilt do Doàn giárn sat xáy dyng,) 

2. Tho'i gian giám sat: Thai gian t chirc giám sat dr kin trong tháng 5 

nàm 2022. 
V. T chfrc thuc hiên 
1. Doàn giam sat 
- Trin khai t chüc thirc hin I( hoch giám sat và thirc hin nhim vi, 

quyn h?n  theo quy djnh ti Khoán 2, Diu 62, Lut hot dng giám sat cUa Quc 

hôi vàHDND nãm 2015. 
- Các thành viên Doàn giám sat có trách nhim thu thp tài 1iu, nghiên 

cüu và tham gia dy dU hot dng giám sat cüa Doàn giárn sat. 



- Kt thüc giám sat, Doàn giám sat báo cáo Thuing trirc HDND v kt 
qua giám sat và Báo cáo HDND xem xét, ban hành nghj quyt v v.n dé giám 

sat vào kS'  h9p thuông 1 giüa näm 2022. 

2. Các don v chlu siy giám sat 
- Chun bj báo cáo b&ng van ban gfxi v Doàn giám sat cUa HDND huyn 

(qua Van phông HDND& UBND huyçn,) khi Doàn giám sat yêu cu. 

- Chun bj h sa, tài lien quan dn ni dung giám sat và các diu kin 
phc vii Doàn giám sat lam vic, rnOi và b trI các thành phn có lien quan lam 

vic vói Doàn giám sat. 

3. Van phông HDND & UBND huyn: 
- Tham miiu, chun bj các diu kin phvc vi Doàn giám sat. 
- Don dc các don vj chju sr giám sat vâ các co quan lien quan có trách 

nhim giri các van bàn, báo cáo phvc vi vic giám sat. 
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