
HQI BONG NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TIM! HA GIANG Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& c21 /NQ-HDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 nám 2022 

NGH! QUYET 
Chirorng trInh giám sat  cüa Hi ding nhân dan tinh Ha Giang nám 2023 

HOI BONG NHAN DAN TIN!! HA GIANG 
IUIOA XVIII— K HQP Till)' BAY 

C'än ci Lu2t Ta ch&c chInh quyn dja phuvng ngày 19 tháng 6 nám 2015 và 
Lut tha dói, bô sung mt so diêu cia Lut TO cht-c GhInh phü và Lut TO chic 
chInh quyên djaphwong ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cz Lut Hogt dng giám sat cia Quc hi và Hi dng nhán dan ngày 
20 tháng 11 nám 2015, 

Xét Ta trInh so 03/TTr-HDND ngày 28 tháng 6 nám 2022 cüa Thwông lryv 
HDND tinh ye ban hành Chu'ong trinh giám sat cüa HDND tinh Ha Giang nám 
2023; j5 kiên tháo luçn cüa các dcii biêu HDND tinh ti Ig) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Ban hành Chucmg trInh giám sat näm 2023 cüa Hi dng nhân dan 
tinh Ha Giang, nhir sau: 

1. Giám sat ti k' h9p: 

a) Ti k' hçp thithng 1 giüa näm 2023; 

- Xem xét Báo cáo cong tác 6 tháng du näm 2023 cüa Thumg trirc HDND, 
các Ban cüa HDND, Tôa an nhãn dan, Vin kiêm sat nhãn dan, Ciic thi hành an 
dan sx tinh. 

- Xem xét các Báo cáo cUa UBND tinh v: Kt qua phát trin kirih t - xã hi; 
thirc hin ngân sách nba nu&c, quyêt toan ngãn sách nhá nuâc; cong tác phông, chông 
tham nhing; cong tác phông, chông ti phm và vi phm pháp 1ut; ye vic giâi quyêt 
khiêu nai,  to cáo, kiên nghj cüa ci:r tn và báo cáo ye cong tác thrc hành tiêt kim, 
chông lang phi nm 2022. 

- Tin hãnh chat v.n va trã lôi chit vn cUa dai biu HDND tinh. 

b) Ti kr h9p thithng l cui näm 2023; 

- Xem xét Báo cáo cong tác näm 2023 cüa Thithng trrc HDND, các Ban cüa 
UDND, Tàa an nhân dan, Vin kiêm sat nhãn d, Ciic thi hãnh an dan sir tinh. 

- Xem xét các Báo cáo cüa UBND tinh v phát trin kinh t - xã hOi;  thirc 
hin ngãn sách nhà ntróc, quyêt toán ngân sách nhà nhxâc; cOng tác phông, chông 
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tham nhflng; cong tác phOng, chng ti phm và vi pham pháp 1ut; v vic giãi 
quyêt khiêu nai,  to cáo và kiên nghj cüa ccr tn. 

- Xem xét các báo cáo chuyên d cüa UBND tinh v: Kt qua trin khai thirc 
hin çhucing trmnh miic tiêu Quoc gia xây dmg nOng thôn m&i; giãm nghèo ben 
vfrng và Chuo'ng trInh miic tiêu quôc gia phát triên kirih tê - xA hi viing dOng bào 
dan tc thieu so và mien nüi trén dja bàn tinli Ha Giang. 

- Tin hành ch.t vn và trã kñ chat vn cüa di biu HDND tinh. 

- T chüc vic 1.y phiu tIn nhim di v&i nguii gii chüc vi do HDND tinh 
bâu theo Nghj quyêt sO 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 näm 2014 cUa Uy ban 
Thir&ng vi Quoc hi ye vic lay phiêu tin nhirn, bO phiêu tin nhim dôi v&i nguM 
gi1 chüc vi do Quôc hi, Hi dông nhãn dan bâu hoc phé chuãn. 

2. Giám sat chuyên d&: 

a) Giám sat vic thc hin chinh sách, pháp 1ut v quàn 1 tâi san công; 

b) Giám sat vic trin khai thc hin các Nghj quy& cüa Quc hi v các 
chirmg trInh mlic tiêu quOc gia ye xây dmg nông thôn mói, giâm nghèo ben vthig 
giai doan 2021 - 2025, chi.rang trInh phát triên kinh tê - xã hi ving dông bào dan 
tc thiêu sO và mien nüi giai do?n 2021 - 2030. 

3. Giám sat thu?ing xuyên: 

a) Vic man theo Hin pháp, pháp 1ut a dja phi.rang và vic thirc hin nghj 
quyêt cüa HDND tinh. 

b) Giám sat hot dng cUa UBND tinh, Tôa an nhãn dan tinh, Vin kim sat 

nhân dan tinh, Ciic Thi hãnh an dan sir tinh. 

c) Vic ban hành van bàn quy phm pháp lut cüa UBND tinh và HDND 
các huyn, thành phO. 

d) Vic giái quyt khiu nai,  t cáo, kMn ngbj cüa ci:r tn và vic thirc hin 
các kiên nghj cüa các Doàn giám sat cüa HIDND tinh. 

Diu 2. Hi dng nhãn dan tinh giao: 

1. Thi.räng trirc HDND tinh: Can ccr Chtrcing trInh giárn sat cüa HDND tinh 
näm 2023 xây dimg K hoch to chüc thrc hin; chi do, diêu hOa, phôi hgp hot 
dng giám sat yâi các Ban cUa HDND bâo dam hot dng giáni sat không bj tr1ng 
ltp; xem xét ket qua hot dng giám sat cüa các Doàn giám sat theo quy djnh cüa 
pháp 1u.t; báo cáo kêt qua giám sat giüa hai k' h9p trmnh HDND vào k' h9p gifla 
näm 2024; theo dOi ket qua thirc hin kiên nghj sau giám sat cüa các co quan, to 
chüc, cá nhãn cMu  sir giárn sat và báo cáo HDNID tti k' hp gãn nhât. To churc 
phiên hçp giâi trthh, chat van giUa hai k3t hçp. 

2. Các Ban cüa HDNT) tinh can c1r vào Chucmg trInh giám sat cüa HDND 
n.m 2023, xây d%rng Chtrang trInh giám sat cüa Ban và báo cáo kêt qua thrc hin 
vâi Thiiang trirc HDND tinh theo quy djnh. 
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3. Các T dai biu và dai biu I{DND tinh can cü diu kiin vâ tInh hInh 
thirc tá, chü dng 1ira chçn ni dung hoc các vn d do Thu?mg trirc HDND tinh 
phân cong áê xây drng chixang trmnh giám sat, phôi hçip, tiên hãnh hot dng giám 
sat và báo cáo kêt qua thrc hin theo quy dinh. 

4. Các ca quan, t chüc lien quan Co trách nhim pMi hqp ch.t chë v&i 
Thu&ng trirc I-1DND, các Ban cUa HDND tinh, các To dai  biêu và các dai  biêu 
HDND tirih trong hoat dng giám sat; báo cáo, cung cap day dü, kjp th?Lri, chinh 
xác nhCtng thông tin, tài 1iu can thiêt có lien quan den ni dung giám sat theo yêu 
câu cüa Doãn giám sat; thirc hin nghiêm tüc các kiên nghj sau giám sat và báo 
cáo kêt qua th%rc hin theo quy djnh. 

Nghj quyt nay dã di.rçic Hi dng nhán dan tinh Ha Giang Khoá XVIII, K' hçp 
thu Bay thông qua và có hiu lrc tr ngày 15 tháng 7 nm 2022.!. 

Noinhân: 
- Uy ban Thumg vi Quoc hi; 
- Van phông Quoc hOi; 
- Ban Cong tác dai  biu - UBTVQH; 
- TTr. Tinhüy; HDND; UBND tinh, UBMTFQ tinh; 
- Doàn DBQH khóa XV tinh Ha Giang; 
- Dai biêu FIDND tinh khOa XVffl; 
- Các S, ban, ngãnh, các t ch(rc CT-XE cp tinh; 
- LD VP Tinh üy; Doãn DBQH, HDND và UBND tinh; 
- TTr. HDND, UBND các huyn, thãnh ph 
- Baa Ha Giang; Dài PT1TH tinh; 
- Cong TTDT tinh; Yr TI' - Cong báo tinh; 
- Lru: VT, HDND (1b) 
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