HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
HUYEN KIM SON
B(c Ip - Tii do - Hinh phüc
Kim Scm, ngày.'f4-tháng 12 nám 2021
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NGH! QUYET
Ve viçc thanh Iip Doan giarn sat chuyen de cua HBND huyçn glam sat
vic thijc hin cong tác diu tra, rà soát, cong nhn h nghèo, h cn nghèo
näm 2020, nãm 2021 trên dja bàn huyn.
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HQI BONG NIIAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX
NHIM K 202 1-2026, KY HQP TH1 TU
Can ci Luçt To chi'c C!hInh quyn dja phurxng ngày 19/6/2015; Luct Sa
do2i, b sung mç5t sá dié'u cüa Luc2t Td cht'c ChInh phz và Luçt To chc chInh
quyên djaphucmng ngày 22/11/2019;
Can ci Lutt Hogt d5ng giám sat cia Quc hi và Hçäi &ng nhán dan ngày
20/11/2015;
Xét d nghj cza Thwcmg tryc HDND huyçn tgi Ta trinh sd 15/7Tr-HDND
ngày 03/12/202 1 ye' viçc thành 1p Doàn giám sat chuyên de' cia HDND huyn
giám sat viçc thy'c hiçn cong tác die'u tra, rà soát, cOng nhn h nghèo, h7 cn
nghèo nám 2020, nám 2021 trên dja bàn huyn.
QUYET NGH!:
Biu 1. Thành l.p Doàn giám sat chuyên d cüa HDND huyn giám sat
vic thirc hin cong tác diu tra, rà soát, cong nhn h nghèo, h cn nghèo näm
2020, nàm 2021 trên dja bàn huyn, vâi các ni dung sau:
danh sách kern theo,)
1. Thành phn Boàn giám sat:
2. Ni dung, phm vi giám sat: Giám sat vic thrc hin cong tác diu
tra, rà soát, cong nhn h nghèo, h cn nghèo näm 2020, nãm 2021 trên dja bàn
huyn.
3. Bi ttrçrng giám sat:
('co

- UBNID huyn;
- UBND thi trn BInh Minh và UBND các xâ: Chat BInh, Yen Lc, Kim
Tan, Kim M5'
4. Kê hoch giám sat: ('CO ké' hogch kern theo).

2
Diu 2. Doàn giám sat có trách nhim t chüc thirc hin K hoch ban
hành kern theo Ngh quyt nay; thirc hin nhim v1i, quyn hn theo quy djnh ti
Khoãn 2, Diu 62, Lut hoat dng giám sat cüa Qu& hi Va HDND näm 2015
và các quy djnh khác cüa pháp 1ut v giám sat; thng hgp, báo cáo kt qua giám
sat vi HDND huyn ti k' h9p giUa näm 2022.
Diu 3. Thithng tr1rc HDND huyn, thành viên Doàn giám sat, các dan vj
chju sir giám sat, Van phông HDND & UBND huyn, Thu tru&ng the ca quan
có lien quan thrc hin nghj quyt nay.
Diu 4. Nghj quyt nay duçie HDND huyn Kim San khóa XX, nhirn kS'
202 1-2026, kS' h9p thir Tu thông qua ngày 14/12/202 1 và có hiu 1?c thi hành ké
tü ngày duçic thông qua.I.—
No'i nhzin:
- TTHfND, UBND tinh;
- TI Huyn iy;
- HDND, UBND, UBMYITQVN huyn;
- Cáe vi di biêu HDND huyn khoá XX;
- Các ca quan, ban, ngành, doàn the cüa huyn;
- DU, HDND, UBND, UBMTI'QVN các x, th trân;
- VP Huyn u5', VP HDND&UBND huyn;
- Lixu:

Dinh Vit Dung

DANH SACH
DOAN GIAM SAT CUA HOND HUYN
(Kern theo Nghj quylt só'447NQ-HDND ngày 14/1 2/2021 cia HDND hin,.)
I. Thành phn Doàn giám sat
1. Ba D Thj Nga, Uy viên Ban Thung vi Huyn üy, Phó Chü tjch
HDND huyn - Trii&ng doàn;
2. Ong VU Van Chin, Uy viên Ban Thuäng vi Huyn ñy, Chü nhim 1:Jy
ban kim tra Huyn üy, Tnr&ng Ban Pháp ch I-IDND huyn - Phó Tnràng Doàn;
3. Ong Nguyôn Minh Trueing, U viên Ban Thumg vii Huyn u9, ChU tjch
UBMT1TQVN huyn, Tru&ng Ban Kinh t - xâ hi I-IDND huyn - Phó Trung
doàn;
4. Ong Trn Hng Hãi, Phó trix&ng Ban Pháp ch HDND huyn - Thành viên.
5. Ong VU Xuân Thai, Phó Chánh Van phông HDND & UBND huyn Thành viên;
6. T tri.r&ng các th dai biu irng Cu tti dja bàn các xa chju sir giám sat.
II. Di biêu môi tham gia Doàn giám sat
- Dti din Ban Thuèng trrc UBMTTQVN huyn.
- Di din lãnh do Phông Lao dng - Thuang birth và Xã hi huyn.
- Thixing tri1c Dãng Uy, Thuäng trirc HDND xä tham gia sat khi Doàn
giám sat lam vic ti dja phuong.

KE HOACH
Giám sat vic thyc hin cong tác diu tra, rà soát, cong nhn hi nghèo,
h cn nghèo nám 2020, näm 2021 trên dja bàn huyn.
(Kern theo Nghf quyt sd 4dr/HDND ngày 14/12/202] cia HDND huyn)
I. M*c dIch, yell cu
- Dánh giá kt qua thirc hin mic tiêu, k hotch giâm nghèo, vic trin
khai, chi do t chirc thirc hin cong tác diu tra, rà soát h nghèo, h cn nghèo
trên dja bàn huyn; xác djnh nhQng hn ch, khó khAn, vung mtc; d xut các
kin nghj, giãi pháp khtc phiic.
- Vic giám sat phãi dam bào tInh khách quan, trung th1rc, thit th%re Va
hiu qua; trong qua trInh thrc hin giám sat không lam ành hung dn vic thirc
hin nhim vi chInh trj cUa cci quan, dcm vi.
II. Phm vi giám sat: Vic thrc hin cong tác diu tra, rà soát, cong nhn
h nghèo, h cn nghèo näm 2020, näm 2021 trên dja bàn huyn.
III. Di ttrçrng, hlnh thüc giám sat
1. Di tirçing giám sat:
- UBND huyn;
- UBND th trn BInh Minh Va UBND các xä: Chit BInh, Yen Lc, Kim
Tan, Kim M5.
2. HInh thfrc giám sat: Giám sat qua báo cáo, lam vic trçrc tiêp tai các
dan vi chju sr giám sat; kháo sat thirc t ti h gia dInh.
IV. Ni dung giám sat, thôi gian giám sat
1. Ni dung giám sat
- Cong tác chi do, diu hành, t chirc trin khai thrc hin K hoch t
chirc rà soát h nghèo, h c.n nghèo trên dja bàn.
- Vic thrc hin quy trInh diu tra, rà soát h nghèo, h cn nghèo theo
Thông tu s 17/2016/TT-BLDTBXH cüa B Lao dng Thuang binh và Xâ hi
huâng dn quy trInh rà soát h nghèo, hO c.n nghèo hang näm theo chun nghèo
tip c.n da chiu áp dicing cho giai don 2016-2020; Thông tu s 14/201 8/TTBLDTB)U-I cüa BO Lao dng Thtwng binh và XA hOi; Quyt djnh s6
24/2021/QD-TTg ngày 16/7/202 1 cüa Thu tuóng ChInh phü.
- Cong tác phi hçp giUa chInh quyn vâi Uy ban Mt trn T quc Vit
Nam và các doàn th chInh trj - xà hOi trong cong tác diu tra, rà soát cong nhtn
hO nghèo.
(D cucmg ba'o cáo chi tië't do Doàn giárn sOt xOy dmg)
2. Thôi gian giám sat: Thai gian t chirc giám sat dii kin trong tháng 3
näm 2022.

V. Ti churc thic hin
1. Doàn giám sat
- Triên khai t chirc thirc hin Ké hoach giám sat và thirc hin nhim vi,
quyn han theo quy djnh tai Khoãn 2, Diu 62, Lu.t hoat dng giám sat cüa Quc
hôi và HDND nàm 2015.
- Các thành viên Doàn giám sat có trách nhim thu thp tài 1iu, nghiên
cru và tham gia dy dii hoat dng giám sat cüa Doàn giám sat.
- Kt thüc giám sat, Doàn giám sat báo cáo Thu&ng trrc HDNID v kt
qua giám sat và Báo cáo HDND xem xét, ban hành nghj quyêt v vn d giám
sat vào kS' hpp thuing 1 gitra näm 2022.
2. Các do'n vj chju sir giám sat
- Chun bj báo cáo bang van bàn gi'ri v Doàn giám sat cüa HDND huyn
(qua Van phông HDND & UBND huyn,) khi Doàn giám sat yêu cu.
- Chun bj h so, tài 1iu lien quan dn nti dung giám sat và các diu kin
phc v Doàn giám sat lam vic, mi và b tn các thành ph.n có lien quan lam
vic vi Doàn giám sat.
3. Van phông HDND & UBND huyn:
- Tham muu, chun bj các diu kin phiic v1i Doàn giám sat.
- Don dc các don vj chju sr giám sat và các cci quan lien quan có trách
nhim gtri các van bàn, báo cáo phiic vi vic giám sat.

