
HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

  

Số:         /TTr-TTHĐND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Tủa Chùa, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện 

                               

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa 

 

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

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 hướng dẫn 

hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND, tổ đại biểu 

HĐND và đại biểu HĐND; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện Tủa 

Chùa về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2023; 

Theo đề nghị của Ban Dân tộc HĐND huyện. 

Thường trực HĐND huyện đề nghị HĐND huyện xem xét ban hành Nghị 

quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện “Về tình hình thực 

hiện trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và trợ giúp xã hội khẩn cấp 

theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định 

chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Tủa 

Chùa, giai đoạn 2021 - 2022” 

(có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

Thường trực HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Giàng A Páo 

 



HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

  
Số:           /NQ-HĐND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

           Tủa Chùa, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT  

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện Tủa Chùa 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ CHÍN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 hướng dẫn hoạt 

động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện Tủa 

Chùa về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2023; ý kiến thảo 

luận của đại biểu tại kỳ họp; 

 Xét Tờ trình số      /TTr-TTHĐND ngày     /   12/2022 của Thường trực HĐND 

huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện “Về tình hình 

thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và trợ giúp xã hội khẩn cấp 

theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định chính 

sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Tủa Chùa, 

giai đoạn 2021 - 2022”, như sau:  

I. ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Trưởng đoàn: Chủ tịch HĐND huyện. 

2. Phó Trưởng đoàn: Phó Chủ tịch HĐND huyện. 

3. Các thành viên: Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban của HĐND huyện.  

II. MỜI THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Đại diện lãnh đạo  Ủy ban MTTQ VN huyện. 

2. Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện. 
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3. Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND huyện. 

4. Đại diện Thường trực HĐND cấp xã, thị trấn (Khi Đoàn giám sát tại địa 

phương). 

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, Đoàn giám sát có trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực hiện giám sát đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện 

hành. Báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND, HĐND theo quy định. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức phục vụ hoạt động giám sát. 

Điều 3. Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND huyện, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được HĐND huyện thông qua.  

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Tủa Chùa khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, 

Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày  14 tháng 12 năm 2022./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lđ UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các cơ quan, phòng ban, đoàn thể huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Giàng A Páo 
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