
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ ĐĂK LONG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  

    Số:       /NQ-HĐND                             Đăk Long, ngày  30   tháng 6 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc ban Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐĂK LONG 

KHOÁ III, KỲ HỌP THỨ 4 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015 

 Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 04 /TTr-HĐND, ngày 20/6/2022 của 

Thường trực HĐND xã về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 

2023 ; Ý kiến tham gia, thống nhất  của 2 Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã; 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Ban hành Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã như sau: 

1. Hội đồng nhân dân xã trực tiếp giám sát: 

 Trường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã theo chức năng, nhiệm 

vụ của mình tổ chức giám sát việc tuân theo pháp luật và thực hiện Nghị quyết của 

HĐND xã giao với các hoạt động sau: 

 - Xem xét báo cáo công tác của Thường trực và các Ban HĐND; của UBND 

xã và các báo cáo khác tại kỳ họp thường lệ, kỳ họp giữa năm và cuối năm 2023 và 

các kỳ họp phát sinh, đột xuất (nếu có); 

 - Xem xét việc chất vấn của đại biểu HĐND và trả lời chất vấn của lãnh đạo 

UBND xã, các ban nghành khác tại kỳ họp theo quy định của pháp luật; giám sát 

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

 - Xem xét việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã giám sát nội dung: 

2.1. Giám sát 6 tháng đầu năm 2023: 
- Giám sát việc giải quyết; phối hợp giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo của công dân từ ngày 01/1/ 2021 đến ngày 20 tháng 04 năm 2023 của 

UBND xã.   

2.2. Giám sát 6 tháng cuối năm 2023:      

 - Giám sát việc trồng rừng năm 2022 của UBND xã về việc triển khai nhân 

dân đăng ký, thực hiện trồng rừng năm 2022 trên địa bàn xã theo nghị quyết 

HĐND xã giao. 

- Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực HĐND xã lập kế 

hoạch giám sát một số nội dung cần quan tâm hoặc theo chuyên đề ở một số thôn; 

một số bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã. 



3. Các Ban HĐND xã giám sát các nội dung sau: 

3.1. Đối với Ban Kinh tế - Xã hội: 

* Giám sát 6 tháng đầu năm 2023: 

- Giám sát công tác quản lý, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn vay NHCSXH 

trên địa bàn xã năm 2022; thực hiện nhiệm vụ phát triển đàn Gia súc – Gia cầm 

năm 2022 và đến tại thời điểm giám sát theo Nghị quyết HĐND xã giao. 

* Giám sát 6 tháng cuối năm 2023: 
 - Giám sát quy trình, các bước triển khai đăng ký hộ nghèo năm 2022; Quy 

trình, các bước bình xét, đánh giá, công nhận hộ nghèo, hộ thoát nghèo năm 2022 theo 

quy định.  

- Khảo sát năng xuất Lúa vụ Mùa năm 2023 trên địa bàn xã.            

3.2. Đối với Ban Pháp chế: 

* Giám sát 6 tháng đầu năm 2023: 

 - Giám sát thực hiện tỉ lệ xã, khu dân cư, cơ quan trường học đạt chuẩn an 

toàn về an ninh trật tự đạt 100% theo Nghị quyết HĐND xã giao năm 2022 và đến 

thời điểm giám sát. 

* Giám sát 6 tháng cuối năm 2023: 
- Giám sát việc thực hiện chi, trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh 

trường Tiểu học & Trung học cơ sở xã Đăk Long năm 2022 - 2023 theo Nghị định 

81/2021 NĐ – CP, của thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao Thường trực Hội đồng nhân dân xã chỉ 

đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã. 

Điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân xã. Tổng 

hợp và báo cáo kết quả giám sát theo chương trình giám sát tại các kỳ họp thường 

lệ của HĐND xã. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng 

cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Đăk Long khóa III, kỳ họp 

thứ 4 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022./. 

  Nơi nhận:                                                                                            
- TT HĐND huyện (b/c);                                                                               
- UBND huyện (b/c); 

- TT Đảng ủy (b/c); 

- TT UBMTTQ xã; 

- Đại biểu HĐND xã; 

- Hai Ban HĐND xã; 

- BQL các thôn; 

- Lưu: VT.                                                                                                        

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Văn Dũng 
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