
HĐND HUYỆN KON RẪY 

THƯỜNG TRỰC HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   /KH-HĐND           Kon Rẫy, ngày   tháng   năm      

KẾ HOẠCH  

Triển khai Chương trình giám sát  

của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân(1); 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 về Chương 

trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai 

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023. Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo sự thống nhất và chủ động của các cơ quan có liên quan trong việc 

triển khai thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 

2023, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân 

huyện. 

- Làm cơ sở để các cơ quan của HĐND huyện chủ động triển khai thực 

hiện  nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, bám 

sát nội dung và tiến độ để tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả Chương trình 

giám sát của Hội đồng nhân dân huyện. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tiếp tục đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện.  

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phối hợp chặt chẽ, đảm 

bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân huyện. 

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT CỦA 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN  

1. Các Ban của HĐND huyện  

1.1. Đối với giám sát tại kỳ họp HĐND huyện 

                                                           
(1) Tại Điều 5. Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân. 
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- Về xem xét báo cáo công tác và các báo cáo khác theo quy định tại Điều 

59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 trình kỳ họp: Chủ 

trì, phối hợp giữa các Ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp 

thứ 6, 7 và các kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách của 

Ban(2) và các nội dung khác được Thường trực HĐND huyện phân công. 

* Tiến độ thực hiện: Theo thông báo của Hội nghị liên tịch về nội dung, 

thời gian tổ chức các kỳ họp thường lệ và chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện 

đối với các kỳ họp chuyên đề. 

- Về chất vấn và trả lời chất vấn: Mỗi Ban đề xuất nội dung chất vấn (tối 

thiểu 01 nội dung chất vấn), người bị chất vấn, người tham gia trả lời chất vấn tại 

kỳ họp, gửi về Thường trực HĐND huyện để xem xét, báo cáo Thường trực trình 

HĐND huyện quyết định. Sau khi được Thường trực HĐND huyện thống nhất, 

phân công thành viên của Ban chuẩn bị (kể cả câu hỏi phụ, nếu có) và thực hiện 

chất vấn tại kỳ họp. 

* Tiến độ thực hiện: Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp 

HĐND huyện.  

1.2. Về xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn 

bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân cùng cấp. 

* Tiến độ thực hiện: Thường xuyên. Khi phát hiện, có cáo báo và đề xuất 

hướng xử lý cụ thể tại phiên họp Thường trực HĐND huyện gần nhất để xem xét, 

xử lý. 

1.3. Về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát hằng năm của Hội 

đồng nhân dân và theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị 

giám sát của HĐND(3) 

Các Ban của HĐND huyện chủ động theo dõi, kịp thời đôn đốc cơ quan, 

người có thẩm quyền báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát hằng năm 

của HĐND huyện; các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát thuộc nhiệm vụ, 

quyền hạn, lĩnh vực phụ trách của Ban theo quy định của Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2015 và báo cáo kết quả việc thực hiện về Thường trực 

HĐND huyện. 

* Tiến độ thực hiện:  

+ Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm 2023 đối 

với báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát hằng năm của HĐND huyện. 

+ Chậm nhất là ngày 15/3 và ngày 15/8/2023 đối với các nghị quyết, kết 

luận, kiến nghị giám sát của HĐND huyện. 

                                                           
(2) Theo Điều 108, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. 
(3) Theo Điều 7, Điều 25 và Điều 26 Nghị quyết 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 



3 

 

  

1.4. Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân 

bầu 

Giao Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND huyện và các cơ quan có liên quan triển khai theo đúng quy định 

và báo cáo Thường trực HĐND huyện. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện   

2.1. Giám sát chuyên đề của HĐND huyện  

Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với các Ban của 

HĐND huyện và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Đoàn giám sát của 

HĐND huyện thực hiện giám sát chuyên đề.   

Giám sát chuyên đề: “tình hình thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn huyện“. 

- Chuẩn bị, báo cáo Đoàn giám sát xem xét ban hành kế hoạch, đề cương 

giám sát.  

* Tiến độ thực hiện: Trước ngày 25/01/2023 

- Họp Đoàn giám sát để nghe báo cáo kết quả nghiên cứu báo cáo của các 

đơn vị, địa phương (về những đơn vị, địa phương chưa gửi báo cáo; những nội 

dung còn thiếu so với đề cương giám sát; những nội dung yêu cầu bổ sung, làm 

rõ thêm....); dự kiến thời gian, địa điểm giám sát; lịch giám sát; phân tổ giám sát 

(nếu có).... 

* Tiến độ thực hiện: Trước ngày 30/3/2023 

- Hoàn thành giám sát và tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát của 

Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề trình Thường trực 

HĐND huyện cho ý kiến trước khi báo cáo HĐND huyện. 

* Tiến độ thực hiện: Trước ngày 30/5/2023 

2.2. Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết chương trình giám sát năm 2024 của 

HĐND huyện 

* Tiến độ thực hiện: Trước ngày 30/6/2023. 

2.3. Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát năm 2024 của HĐND 

huyện 

* Tiến độ thực hiện: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết chương 

trình giám sát của HĐND được thông qua. 

2.4. Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 

của HĐND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện 

* Tiến độ thực hiện: Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp 

giữa năm. 
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2.5. Tổng hợp nội dung chất vấn, người bị chất vấn, người tham gia trả lời 

chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện trình Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết 

định 

* Tiến độ thực hiện: Chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp 

thường lệ năm 2023. 

2.6. Tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát 

của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, Ban của HĐND huyện, Tổ đại 

biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện 

xem xét, quyết định. 

* Tiến độ thực hiện: Chậm nhất là ngày 30/3 và ngày 30/8/2023. 

3. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện 

- Đề xuất nội dung chất vấn, người bị chất vấn, người tham gia trả lời chất 

vấn tại kỳ họp về Thường trực HĐND huyện báo cáo HĐND huyện xem xét, 

quyết định. 

* Tiến độ thực hiện: Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp 

HĐND huyện. 

- Chủ động theo dõi, kịp thời đôn đốc cơ quan, người có thẩm quyền thực 

hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát và báo cáo kết quả việc thực hiện về 

Thường trực HĐND huyện. 

* Tiến độ thực hiện: Chậm nhất là ngày 15/3 và ngày 15/8/2023. 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn giám sát HĐND huyện, 

Thường trực HĐND huyện khi giám sát trực tiếp tại địa bàn ứng cử. 

* Tiến độ thực hiện: Khi Đoàn giám sát của HĐND huyện, Thường trực 

HĐND huyện khi giám sát trực tiếp tại địa bàn ứng cử. 

4. Các cơ quan chịu sự giám sát 

- Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của HĐND huyện 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 chủ thể giám sát.  

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, kiến nghị 

sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến HĐND huyện, Thường trực 

HĐND huyện và các cơ quan của HĐND huyện theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các Ban của HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND 

huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan chịu sự giám sát tổ 

chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả Kế hoạch này.  
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2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chịu trách nhiệm đôn đốc, tổ 

chức thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của Hội 

đồng nhân dân huyện năm 2023./. 

Nơi nhận:    
- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện;                                        
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện;  

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

- Lãnh đạo VP;                                                      

- Lưu: VT.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Phong 

 

 


		2022-12-31T11:23:34+0700


		2022-12-31T15:20:27+0700


		2022-12-31T15:20:27+0700


		2022-12-31T15:20:27+0700


		2022-12-31T15:20:27+0700


		2022-12-31T15:20:27+0700




