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Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;  

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

20 tháng 11 năm 2015;  

Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình số 114/TTr-

HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2022 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 

2023 và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hoạt động giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

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

- Xem xét, đánh giá báo cáo của UBND tỉnh 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 Nhà nước trên địa bàn; 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; công tác bảo 

vệ môi trường; tình hình quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

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

HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi 

đến các kỳ họp HĐND tỉnh. 

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

Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. 

- Chất vấn và trả lời chất vấn. 

- Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2023. 

- Thực hiện các hoạt động giám sát khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Giám sát chuyên đề 

 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên từ năm 2019 - 2023. 

3. Phối hợp giám sát 

 Tham gia, phối hợp giám sát theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám 

sát của HĐND tỉnh năm 2023. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối 

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

hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và 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. UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp với 

các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh 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 

tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XV, kỳ 

họp thứ Tám, thông qua ngày     tháng 7 năm 2022./. 

 Nơi nhận: 
- UBTV Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- TT Tỉnh uỷ; HĐND; UBND tỉnh; 

- UBMTTQ VN tỉnh; 

- ĐBQH tỉnh, ĐB HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Phương 

 

 

 


