
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-HĐND Tuyên Quang, ngày        tháng    năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  
Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng  

nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 

 

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 59/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; 

 Căn cứ Chương trình số 10/CTr-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình Công tác năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 

năm 2022, gồm: 

1. Trưởng đoàn: Bà Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Các Phó Trưởng đoàn: 

- Ông Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính 

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bà Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ông Hà Quang Giai, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Thành viên: 

- Bà Trần Thị Hà, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 



- Bà Vũ Thị Giang, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Bà Phan Thị Mỹ Bình, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ông Lý Ngọc Thanh, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Bà Nguyễn Thị Thu Chang, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

4. Mời Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố và đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại địa phương tham gia Đoàn giám sát. 

Điều 2. Đơn vị chịu sự giám sát, phạm vi, nội dung và kế hoạch giám sát 

1. Đơn vị chịu sự giám sát: Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh.  

2.  Phạm vi giám sát: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

3. Nội dung giám sát: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - 

an ninh năm 2022; những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân 

và đề xuất kiến nghị, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật, giải pháp trong thời gian tới. 

4. Kế hoạch giám sát được ban hành kèm theo quyết định này.  

Điều 3. Đoàn giám sát có nhiệm vụ tổ chức giám sát theo quy định tại Luật 

Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; được sử dụng con dấu của 

Hội đồng nhân dân tỉnh để chứng thực các văn bản phục vụ cho Đoàn giám sát và 

thành lập Tổ giúp việc. Đoàn giám sát tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Thành viên Đoàn giám sát, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có 

thành viên tham gia Đoàn giám sát và các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

- Như Điều 4 (thực hiện); 
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Dung 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH  

Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 
 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-HĐND ngày    tháng   năm 2022 của  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)  
 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xem xét, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 

năm 2022 ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; kiến nghị khắc phục 

những hạn chế, đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo đúng 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Việc giám sát đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền 

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

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân; bảo đảm đúng phạm vi, nội dung, thời gian theo kế hoạch và 

không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. 

II. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 

1. Hình thức giám sát 

Đoàn giám sát tổ chức giám sát thông qua báo cáo và giám sát trực tiếp đối 

với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. 

a) Giám sát qua báo cáo: Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát xây dựng 

báo cáo đầy đủ nội dung theo yêu cầu, gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

vào ngày 25 hàng tháng, trước ngày 02 tháng 6 năm 2022 đối với báo cáo 6 

tháng đầu năm và trước ngày 31 tháng 10 năm 2022 đối với báo cáo năm 2022. 

b) Giám sát trực tiếp tại cơ sở  

- Giám sát kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022: Đoàn giám sát tiến hành 

giám sát tại các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương; Ủy ban nhân dân các huyện: 

Yên Sơn, Na Hang, Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân 

một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn (Đoàn giám sát thông báo lịch giám sát 

cụ thể bằng văn bản).  

- Giám sát kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm và cả năm: Đoàn giám sát 

tiến hành giám sát tại các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, 

Nội vụ, Giao thông - Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân 
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các huyện: Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa; Ủy ban nhân dân một số xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn (Đoàn giám sát thông báo lịch giám sát cụ thể bằng 

văn bản).  

2. Tổng hợp báo cáo  

- Hàng tháng, các thành viên Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát 

cùng các vấn đề cần xem xét, yêu cầu báo cáo thêm (nếu có) với Trưởng đoàn, 

Phó Trưởng đoàn giám sát (qua Tổ giúp việc đoàn giám sát) vào ngày 27 hàng tháng 

và báo cáo đột xuất khi cần thiết. 

- 6 tháng và cả năm, Đoàn giám sát tổng hợp kết quả giám sát, báo cáo 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp gần nhất. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn giám sát có trách nhiệm xây dựng đề cương báo cáo giám sát, 

lịch giám sát và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch; thông báo nội dung, 

kế hoach, đề cương báo cáo giám sát và lịch giám sát trực tiếp đến các cơ quan, 

đơn vị chịu sự giám sát; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong việc đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo và chuẩn bị nội dung làm việc 

với Đoàn; tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát. 

2. Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

chuẩn bị báo cáo (theo đề cương) và các tài liệu liên quan gửi Đoàn giám sát 

(qua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng gửi 

qua hộp thư điện tử: Loanhoanghdndtq@gmail.com). Chuẩn bị nội dung, tài liệu, 

bố trí cán bộ, công chức làm việc với Đoàn giám sát (khi Đoàn giám sát đến 

làm việc tại cơ quan, đơn vị). 

3. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị 

các điều kiện, phương tiện cho Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ.  

Trên đây là Kế hoạch giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 

năm 2022. Quá trình thực hiện giám sát, nếu có vấn đề phát sinh, thay đổi Đoàn 

giám sát và đơn vị chịu sự giám sát trao đổi, thống nhất để thực hiện (liên hệ đồng chí 

Hoàng Thanh Loan, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh, qua số điện thoại: 0977.984.894). 
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