
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 
Số:     44  /TTr-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày  07    tháng 7 năm 2022 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết  

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

 

                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 kết quả Phiên họp thứ 12 ngày 06/7/2022 của Thường trực HĐND 

huyện. 

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

quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2023 như sau: 

I. GIÁM SÁT TẠI CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ HĐND HUYỆN  

1. Xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. 

2. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của 

HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện. 

3. Xem xét báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của 

HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. 

4. Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2023. 

5. Chất vấn và trả lời chất vấn. 

6. Thực hiện các hoạt động giám sát khác theo quy định của pháp luật. 

II. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ 

1. Tiêu chí lựa chọn: Nội dung giám sát chuyên đề là những vấn đề quan 

trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện, được đại biểu HĐND huyện, cử tri và 
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Nhân dân quan tâm; đảm bảo cân đối, phù hợp giữa các lĩnh vực; không trùng với 

các nội dung đã được giám sát.  

2. Đề xuất nội dung giám sát 

 Qua xem xét, thảo luận tại Phiên họp thứ 12, Thường trực HĐND thống 

nhất đề nghị đưa vào chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện 01 

chuyên đề: “Giám sát 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”
1
. 

* Lý do lựa chọn chuyên đề: Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội (thay 

thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ) là chính sách 

lớn của Đảng và Nhà nước, đối tượng thụ hưởng rộng, có ảnh hưởng sâu rộng đến 

việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Do 

đó, việc tổ chức giám sát sẽ giúp cho việc thực hiện các chính sách về an sinh xã 

hội trên địa bàn huyện được thực hiện tốt hơn; mặt khác nội dung lựa chọn giám 

sát không trùng lặp với các nội dung đã được giám sát.  

 3. Phối hợp giám sát: Tham gia, phối hợp giám sát theo đề nghị của Đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh, Ủy 

ban MTTQVN huyện. 

IV. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để đảm bảo hiệu quả việc thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 

2023 của HĐND, Thường trực HĐND huyện đề nghị: 

1. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại 

biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của 

HĐND huyện năm 2023. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, điều hòa, phối hợp 

hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện; chỉ đạo về theo dõi, đôn đốc, tổng 

hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát; tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực 

hiện Chương trình giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; đảm bảo các 

điều kiện phục vụ hoạt động giám sát. 

2. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp với Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện trong hoạt 

động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, 

tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến 

hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm 

túc những kiến nghị sau giám sát, báo cáo kết quả thực hiện về thường trực 

HĐND huyện. 

                                           
1
 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ có nhiều chính sách; dự kiến khi thực 

hiện giám sát tập trung vào các chính sách như sau: (1) Trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng: Đối tượng 

bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; cấp thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ chi phí mai táng; (2) Trợ giúp xã hội 

khẩn cấp: Hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước; hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa 

nhà ở; hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản xuất”. 
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 (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 (báo cáo); 
- UBND huyện; 
- Các Ban HĐND huyện; 
- Ủy ban MTTQ VN huyện; 
- LĐ, CV VP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

CHỦ TỊCH 

 
        Giàng A Páo      
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:          /NQ-HĐND 

(Dự thảo) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày        tháng  7  năm 2022 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

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

 

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; 

 Xét Tờ trình số       /TTr-HĐND ngày     /7/2022 của Thường trực HĐND 

huyện về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2023 và ý 

kiến tham gia của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hoạt động giám sát năm 2023 của HĐND huyện Tủa Chùa  

1. Giám sát tại các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện  

a) Xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. 

b) Xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của 

HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.; 

c)  Xem xét báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của 

HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; 

d) Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2023; 

đ) Chất vấn và trả lời chất vấn; 

e) Thực hiện các hoạt động giám sát khác theo quy định của pháp luật. 

2. Giám sát chuyên đề: Giám sát 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 



5 

  

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. 

 3. Phối hợp giám sát: Tham gia, phối hợp giám sát theo đề nghị của 

Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND 

tỉnh, Ủy ban MTTQVN huyện. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại 

biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của 

HĐND huyện năm 2023. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, điều hòa, phối hợp 

hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện; chỉ đạo về theo dõi, đôn đốc, 

tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát; tổng hợp, báo cáo kết quả 

việc thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 tại kỳ họp thường lệ giữa năm 

2024; đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động giám sát. 

2. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp với Thường 

trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện trong 

hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những 

thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của 

cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp 

thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát, báo cáo kết quả thực hiện về 

thường trực HĐND huyện. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi HĐND huyện thông qua. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Tủa Chùa khoá XXI, Kỳ họp thứ 

Sáu thông qua ngày   /7/2022 ./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

- UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Như Điều 2. 

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

- TTHĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
Giàng A Páo 

 


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2022-07-08T09:27:49+0700


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2022-07-08T09:28:26+0700




