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HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/NQ-HĐND

Châu Thành, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát năm 2015
của HĐND huyện Châu Thành Khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết
số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội;
Sau khi xem xét Tờ trình số 110/TTr-HĐND, ngày 06 tháng 12 năm 2014 của
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc ban hành nghị quyết về chương trình xây
dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2015, báo cáo thẩm tra
của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã thảo luận và nhất trí,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân
huyện Châu Thành năm 2015 (Chương trình kèm theo Nghị quyết).
Điều 2. Quyết định Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Châu
Thành năm 2015, gồm các nội dung sau:
I. Giám sát của HĐND huyện tại kỳ họp
1. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2015:
- Xem xét báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện dự toán ngân sách trong 6
tháng đầu năm và phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của UBND huyện;
báo cáo kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện, Chi cục
Thi hành án huyện và một số báo cáo khác của UBND huyện;

- Xem xét báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị
của cử tri từ trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2014 đến trước kỳ họp thường lệ giữa năm
2015 HĐND huyện;
- Tổ chức hoạt động chất vấn tại kỳ họp theo luật định.
2. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2015:
- Xem xét báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND
huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2015 và thực hiện dự toán
ngân sách năm 2015;
- Xem xét báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện,
Chi cục Thi hành án huyện năm 2015; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn
thư khiếu nại tố cáo năm 2015; một số báo cáo khác của UBND huyện;
- Xem xét báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị
của cử tri từ sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2015 đến trước kỳ họp thường lệ cuối năm
2015 - HĐND huyện;
- Tổ chức hoạt động chất vấn tại kỳ họp theo luật định.
II. Giám sát, khảo sát chuyên đề giữa hai kỳ họp
1. Giao cho Thường trực HĐND huyện chủ trì giám sát, khảo sát:
- Tình hình tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh
quốc phòng năm 2015 theo Nghị quyết HĐND huyện.
- Giám sát, khảo sát việc thực hiện sau kết luận của các đoàn Thanh tra, Kiểm toán
Nhà nước.
- Giám sát, khảo sát những vụ việc bức xúc phát sinh.
2. Giao cho các Ban HĐND huyện giám sát, khảo sát:
a) Ban Kinh tế - Xã hội:
- Khảo sát việc giải quyết các hồ sơ cấp mới, cấp đổi quyền sử dụng đất bị trùng
thửa, lộn thửa.
- Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; giám sát tình hình
thực hiện Dự toán ngân sách và xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2015.
- Giám sát việc thực hiện các khoản chi hỗ trợ nông dân từ năm 2012 đến 6 tháng
đầu năm 2015.
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- Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Dự toán ngân sách và xây dựng cơ bản năm
2015, Dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016.
b) Ban Pháp chế:
- Giám sát công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.
- Giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện.
- Giám sát công tác Thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
- Giám sát công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với cấp xã, thị trấn.
3. Giao cho các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát:
Tổ chức ít nhất 02 cuộc giám sát, khảo sát trên địa bàn đã ứng cử (do Tổ đại biểu
chọn).
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng nhân dân huyện
thông qua.
Điều 4. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu
Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện xem
xét giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của Hội đồng
nhân dân giữa hai kỳ họp; xem xét, chủ động quyết định điều chỉnh, bổ sung những biện
pháp nhằm đảm bảo thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng
nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khoá X - Kỳ họp
thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2014./.
Nơi nhận:
- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT HU, UBND, UB MTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT.HĐND, UBND xã - thị trấn;
- Lưu VT (KỲ HỌP 9).
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