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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH BÌNH ðỊNH                             ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               
 Số: 36/2013/NQ-HðND                Bình ðịnh,  ngày 11 tháng 12  năm 2013   

 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình hoạt ñộng giám sát  
 của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2014 

 
 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH 
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 7 

 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ban hành Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân; 

Theo ñề nghị của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số         
10/TTr-HðND ngày 03 tháng 12 năm 2013 về Chương trình hoạt ñộng giám sát của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2014 và ý kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Nhất trí thông qua Chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh năm 2014 như sau: 

 

I. Hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp HðND 

tỉnh 

1. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và cả năm 2014; các báo cáo, tờ trình của 
Ủy ban nhân dân tỉnh; các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh; 
các báo cáo của các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện 
Kiểm sát nhân dân tỉnh và các báo cáo khác của các cơ quan liên quan theo quy ñịnh 
của pháp luật.  
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2. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành 

viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo luật ñịnh. 

II. Hoạt ñộng giám sát chuyên ñề của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh 

1. Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2009/NQ-HðND 

ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc thông qua ñề án hỗ trợ 

người nghèo về nhà ở trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh theo Quyết ñịnh số 167/2008/Qð-

TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2011/NQ-HðND 

ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh mức vận 

ñộng ñóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh. 
 

III. Hoạt ñộng giám sát của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh 
 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách: 

a. Giám sát việc giao dự toán ngân sách ñịa phương năm 2014; phân bổ dự toán 

chi ngân sách năm 2014 theo Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh và các khoản 

tạm ứng ngân sách còn tồn ñọng trên ñịa bàn tỉnh. 

b. Giám sát tình hình thực hiện các chương trình khuyến công, xúc tiến thương 

mại giai ñoạn 2011 - 2013 trên ñịa bàn tỉnh. 
 

2. Ban Văn hóa - Xã hội: 

a. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 50/2011/NQ-HðND ngày 09 

tháng 12 năm 2011 của HðND tỉnh về ðề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 

tuổi trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh, giai ñoạn 2011-2015. 

b. Giám sát tình hình thực hiện phong trào "Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời 

sống văn hóa" trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh từ năm 2011 ñến ngày 30 tháng 9 năm 

2014. 

3. Ban Pháp chế: 

a. Giám sát tình hình và kết quả thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

trên ñịa bàn tỉnh. 

b. Giám sát tình hình hoạt ñộng, kết quả công tác kiểm sát của ngành Kiểm sát 

tỉnh. 
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c. Giám sát tình hình và kết quả cải cách hành chính trên ñịa bàn tỉnh. 

4. Ban Dân tộc: 

a. Giám sát tình hình thực hiện chính sách, cơ chế ñầu tư cơ sở hạ tầng ở cả 
thôn, bản, xã và huyện có ñiều kiện ñặc biệt khó khăn từ năm 2009 - 2013. 

b. Giám sát tình hình thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi, 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số năm 2014. 

ðiều 2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh: 

1. Chỉ ñạo, phân công, phối hợp với các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh tổ chức 
thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh, Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

2. Hướng dẫn các Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh, ñại biểu Hội ñồng nhân 
dân tỉnh trong việc thực hiện hoạt ñộng giám sát. 

ðiều 3. Các cơ quan, tổ chức có liên quan ở ñịa phương có trách nhiệm hợp tác 
chặt chẽ với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh, các Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh, ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong 
hoạt ñộng giám sát. Báo cáo và cung cấp ñầy ñủ, kịp thời, chính xác những thông tin, 
tài liệu cần thiết có liên quan ñến nội dung giám sát theo yêu cầu của ðoàn giám sát.  

Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện ñầy ñủ, kịp thời 
những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện ñến Thường trực Hội ñồng 
nhân dân tỉnh và ðoàn giám sát. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông 
qua ngày 11 tháng 12 năm 2013; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 12 năm 
2013./. 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH 

    Nguyễn Thanh Tùng 
 
 


