
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THỊ XÃ VĨNH CHÂU                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     
     

   Số:       /TTr-HĐND              Vĩnh Châu, ngày      tháng 6 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Dự kiến chương trình khảo sát, giám sát 

 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu năm 2023 

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

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

ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

 Trên cơ sở đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam thị xã, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng 

nhân dân thị xã và cử tri. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã trình Hội đồng 

nhân dân thị xã tại kỳ họp thứ 6 về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng 

nhân dân thị xã năm 2023, cụ thể như sau: 

 I. Dự kiến chương trình giám sát, khảo sát năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân thị xã 

1. Giám sát tại kỳ họp thường lệ  

 a) Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các 

Ban Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi 

hành án dân sự thị xã. 

 b) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về kinh tế - xã hội; thực 

hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương; công tác 

phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến 

nghị cử tri và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật. 

c) Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 

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

Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã. 

d) Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân thị xã, nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân xã, phường có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy 

phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân thị xã (nếu có).  

2. Giám sát chuyên đề 

- Giám sát việc thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương 

trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới trên 

địa bàn thị xã từ năm 2020 – 2021. 

- Giám sát kết quả triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn năm 2022 trên địa bàn thị xã. 
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- Giám sát tình hình triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 

phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn thị xã. 

- Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa 

bàn thị xã Vĩnh Châu. 

- Giám sát hiệu quả đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp từ ngân sách 

nhà nước trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. 

3. Khảo sát chuyên đề 

- Khảo sát việc thực hiện lời hứa của một số ngành và Chủ tịch UBND 

các xã, phường. 

- Khảo sát tình hình hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn thị 

xã. 

II. Tổ chức thực hiện 

 1. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã căn 

cứ chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã và các quy định của 

pháp luật có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát căn cứ vào 

điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung hoặc các vấn đề do 

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phân công để tiến 

hành hoạt động giám sát và báo cáo theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, chủ trì phối hợp tổ chức thực 

hiện  chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023; điều hòa, 

phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân; chỉ đạo tiếp tục 

nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo 

việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát 

đồng thời tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là dự kiến chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân 

dân thị xã, Thường trực Hội đồng nhân dân kính trình Hội đồng nhân dân thị xã 

xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:                                                         TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

- TT.HĐND, UBND tỉnh;                                                                       CHỦ TỊCH 

- TT. Thị ủy, UBND, UBMTTQ thị xã;                                                  

- ĐB. HĐND thị xã khóa XII; 

- Các Ban HĐND thị xã; 

- TT.HĐND, UBND xã, phường;  

- Lưu: VT, LT.    
                                                                           

                                                                  Trà Khol                                                            
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