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CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2021 

CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 05 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 

năm 2021. 

Căn cứ Chương trình số 04/CTr-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình giám sát năm 

2021 như sau: 

I. Nội dung giám sát 

1. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân huyện, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm 

pháp luật của cơ quan nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 (thời gian: Từ tháng 01 đến hết tháng 12 

năm 2021): 

a) Xem xét tiến độ thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh qua báo cáo định kỳ, báo cáo 

chuyên đề của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành.  

b) Tổ chức giám sát tại cơ sở về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021. 

3. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.  

4. Giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công 

trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (Quý III, IV 

năm 2021). 
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5. Tổ chức ít nhất 01 phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh (tháng 10 hoặc 11 năm 2021). 

6. Thực hiện các cuộc khảo sát khi cần thiết.  

7. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân. 

8. Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 

thứ  2, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX. 

9. Giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chương trình 

giám sát năm 2021; phân công các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 

làm Trưởng các Đoàn giám sát chuyên đề, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri 

và các cuộc giám sát khác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí 

Ủy viên Thường trực, các Phó Trưởng ban, Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên 

Văn phòng HĐND tỉnh tham gia thành viên của Đoàn giám sát, khảo sát. 

2. Các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo phân 

công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì chuẩn bị nội dung các 

phiên giải trình, chất vấn; dự thảo kế hoạch, đề cương giám sát, khảo sát của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện giám sát, khảo sát theo kế hoạch, 

báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.  

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu, phục vụ thực hiện chương 

trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Trên đây là Chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh. Quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

sẽ xem xét, quyết định và thông báo cụ thể./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố (Phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Kh). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Xuân 
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