
HQI BONG NIJAN DAN CONG HOA xA HO! CH(J NGHIA VIT NAM 
TINH HA GIANG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S&,29/NQ-FIDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 näm 2022 

NGH4 QUYET 
Thành 1p Boàn giám sat chuyên d "Kt qua thrc hin thu, np, 

quãn 1 và sfr dirng các khoãn phi, 1 phi theo các Ngh quyêt 
cüa IIBND tinh trên dla  bàn tinh Ha Giang" 

HQI BONG NIIAN DAN TINIi HA GIANG 
KHOA XVIII, K HQP TI]IU BAY 

Càn th Lu2t Td ch&c chinh quyn dja phu'cing ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Ludt tha dói, bó sung mç3t so diéu cia Lut To chic Chinh phü và Luat  TO chzc 
chinh quyên djaphwcmg ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can c Lut Hogt dng giám sat cia Quc h3i và Hç5i dng nhán dan ngày 
20 tháng 11 nám 2015, 

C!án ct Nghj quye't so' 29/NQ-HDND ngày 16 tháng 7 nám 2021 cüa Hç5i 
dOng n/ian dan tin/i ye ban han/i Chwong trInh giám sat nám 2022 và tha dOi 
khoán 2, Diêu 1 cza Nghj quyêt sO 23/NQ-HDND ngày 07/10/2020 ye Ghu'o'ng 
trInh giám sat nám 2021 cia Hi dóng nhdn dan tinh, 

Xét T& trInh sO 04/ITr-HDND ngày 01 tháng 7 nám 2022 cia ThwOng 1rc 
Hç5i dông nhán dan tin/i ye thành lap L)oàn giám sat chuyên dé "Két qua thrc hin 
thu, n(äp, quán l và szr ding phi, 1phI theo các Nghj quyêtcia HDND tin/i trên dja 
bàn tinh Ha Giang" và j /dên tháo luan cña dQi biêu Hai  dOng n/ian dan tin/i. 

QUYET NGH!: 

.) A •, , Bieu 1. Thanh Iip  Boan glam sat 

Thành 1p Doàn giám sat chuyên d cüa Hi dng nhân. dan tinh d thrc 
hin nhim vI giám sat "Keg qua thrc h4n thu, n3p, quàn 1j5 và sfr dyng plzi l 
p/il theo các Nghj quyêt cãa HDND tinh trên ((ja bàn tin/i Ha Giang", gôm các 
ông, bà có ten sau: 

1. Ong Thào Hng Scm, Chü tjch HDND tinh: Tri.r&ng doãn giám sat. 
2. Ba cht'ing N hiên, Phó Chü tjch Thung lrirc FIDND tinh: Phó Tru&ng doàn. 

3. Ong Hoàng Vn Vjnh, Phó Chü tjch HDND tinh: Phó Truâng doàn. 

4. Ong Hoàng Van Kiên, Truâng ban Van hóa - Xã hi HDND tinh: Thành viên. 

5. Ba Ph?m Thj Hong Yen, Truing Ban Kinh t - Ngân sách HDND tinh: 
Thành viên. 
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6. Ong Büi Quang TrI, Trtr&ng Ban Dan tc HDND tinh: Thãnh viên. 

7. Ba Nguyk Thi Thanh Thüy, Tnr&ng ban Pháp ch UDND tinh: Thành viên. 

8. Ong Pham Van Tü, Chánh Van phông Doàn DBQH và HDND tinh: 
Thành viên. 

9. Ong Ngô Xuân Nam, Phó Truàng ban Kinh t - Ngán sách HDND tinh: 
Thành viên. 

10. Ong Sn Van Bc, Phó Truóng Ban Pháp ch HDND tinh: Thành viên. 

11. Ba Hang Thj Giang, Phó Tru&ng Ban Van hóa - X hi HDND tinh: 
Thành viên. 

12. Ba Mua Hng Sinh, Phó Trung Ban Dan tc HDNID tinh: Thành viên. 

13. Mi tham gia thãnh viên Doàn giám sat, gm: 

a) Lãnh 40 Ban Thu?mg trirc Uy ban MTTQVN tinh; Lãnh 4o Doàn 
DBQH khóa XV tirih Ha Giang: dii buôi giám sat vâi UBND tinh. 

b) Các 4i biu FIDND tinh cong tác trên dja bàn; 4i din Thi.rng trirc 
HDND, lânh dao  Ban Kinh tê - Xã hi HDND các huyn: Dông Van, Quãn Ba, 
XIn Man và thành phô Ha Giang (khi Doàn giám sat trtc tiêp trên d/a bàn). 

(Co KI hoich giárn sat dwçrc ban hành kern theo Nghj quyit nay). 

Diu 2. Phm vi, di tirçrng, ni dung giám sat 

1. Phm vi giám sat: Kt qua thirc hin thu, np, quán 1 và sir diing phi, 1 
phi theo các Nghj quyêt cüa HDND tinh trên dja bàn tinh Ha Giang. Môc thai 
gian giám sat tr ngày 01/01/2016 den ngày 3 0/6/2022. 

2. Di tuqng giám sat: 

a) Giám sat trirc tip: UBND tinh; các sO, ngành cUa tinh: Cic thu; Tài 
nguyen va Môi tnthng; Tài chinh, Xây dirng; UBND các huyn: DOng Van, Quán 
Ba, XIn Man và thãnh phô Ha Giang. 

b) Giám sat qua báo cáo: Nông nghip và PTNT; Van hóa th thao và Du 
ljch; Ké hoach  và dâu tir; Lao dng TBXH; COng an tinh; Ban quàn 1 Khu kinh 
tê tinh; UBND các huyn: Mèo Vac,  Yen Minh, Bäc Me, Vj Xuyên, BAc Quang, 
Quang BInh, Hoàng Su Phi. 

3. Ni dung giám sat: Dánh giá kt qua dat  disçcc,  han  ch, khó khãn, vtrng 
mac, xác djnh nguyen nhân, trách nhim cüa các co quan, to chic, cá nhân trong 
vic thc hin thu, np, quãn 1 và sü diing phi, 1 phi theo các Nghj quyêt cüa 
HDND tinh trén dja bàn tinh Ha Giang. 

Diu 3. Nhim viii, quyn htn cüa Doàn giám sat và các ccr quan, t chfrc 
có lien quan 

1. Doàn giám sat có trách nhim xây dirng d cuong báo cáo và thông báo 
ni dung, k hoach, d cuong báo cáo den co quan, to chüc chju sir giám sat dé 
thrc hin; Báo cáo kt qua giám sat theo dung quy djnh tai  Diêu 62 Lut Float 
dng giám sat cüa Quc hi và Hi dông nhãn dan näm 2015 và tr giâi the sau 
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khi hoàn thành nhim vi. 

2. Co quan, don vj, da phxcing chju sir giám sat có trách nhim báo cáo 
bängvän ban, cung cap thông tin, tài 1iu có lien quan den ni dung giám sat, giãi 
trInh van de ma Doàn giám sat quan tam. 

3. Thuèng trijc HDND các huyn: Mèo Vc, Yen Minh, B.c M, Vj Xuyên, 
BacQuang, Quang BInh, Hoàng Su PhI to chirc giám sat chuyên dê theo thâm 
quyên và gi'ri báo cáo kêt qua giám sat ye Thuông tr%rc HDND tinh tong hqp. 

4. Van phông Doàn DBQH và HDND tinh dam báo các diu kin phçtc vçi 
hoat ctng giám sat cUa Doãn giám sat. 

Diu 4. Hi dng nhân dan tinh giao Thu?mg tnjc HDND tinh t chrc triên 
khai thirc hin. 

Nghj quy& nay dã duçic Hi dng nhãn dan tinh khoá XVIII, K h9p thir Bay 
thông qua và có hiu hrc thi hãnh tü ngày 15 tháng 7 näm 2022.!. 

Nii nm: 
- Uy ban Thi.rOng vi Quoc hi; 
- Ban Cong tác dai  biu, UBTVQH; 
- Doãn DBQH khóa XV tinh Ha Giang; 
- TTr. TinMy, HIDND, UBND tinh, UBMTTQ tinh; 
- Di biêu HIDND tinh khóa XVIII; 
- Các s&, ban, ngành, các t chirc CT-XH cap tinh; 
- LDVP Tinh üy, Doàn DBQH - HDND, UBND tinh; 
- I-IDND, UBND, 2 Ban HDND các huyn, TP; 
- Báo Ha Giang; Dài Pfl'H tinh; Trung tam Thông 
tin Cong báo - VP UBND tinh; 
- Luu: VT, HDND (1b)._- 
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AN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Ti.r do - Hinh phüc 

KE HO11 CH 
Giám sat kt qua thrc hin thu, np, quail 1 và sfr diing phI, 1 phi 

theo cac Ngh quyet cua HDND tinh tren da ban tinh Ha Giang 
(kern theo Nghj quyêt so: o2 /NQ-HDND ngày 15/7/2022 cia HDND tinh) 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Mc dIch 

a) N1im rà soát, thrc hin các quy djnh cUa Lut PhI, 1 phi và các van ban 
hixàng dan thi hânh, dam bâo phü hqp vài tInh hInh thrc tê tai  dja phLrccng. Dánh 
giá vic phôi hçip cüa các co quan, don vj và dja phrnmg trong cong tác thirc hin 
thu, np, quail i và sü dmg các khoãn phi, 1 phi thuc thâm quyên ban hành 
cüa HDND tinh. Nâng cao hiu qua quãn 1 nhà nuóc trong hoat  dng to chüc 
thu, np và quàn 1, sr diing các khoán phi, 1 phI. Dam bâo vic thrc hin thu 
phi gop phân on djnh và gia tang nguôn thu cho Ngân sách nhà nrnc. 

b) Qua giám sat dnh giá C1I th k& qua dat  duqc, tn tai,  hn ch& khó khan, 
vu&ng mac và nguyen nhãn dê kjp thai có nMng de xuât, kiên ngh phü hqp vâi 
tInh hinh thizc té cüa tinh. 

A A 2. Yeu cau 

a) D& vâi Doãn giám sat: Vic t chirc hoat dng giám sat phãi dirge thrc 
hin nghiêm tüc, khách quan, trung thirc, dung quy djnh cüa pháp 1ut; phâri ánh 
chInh xác nhüng mt tIch circ và chi rô nhüng ton tai, han chê dê có kêt 1un và 
kien ngh phü hcip; các thành viên trong Doàn giám sat bô tn thii gian tham gia 
day dü các hoat dng cüa Doàn giám sat. 

b) Di v&i di tuqng giám sat: Xây dirng báo cáo bng van ban dam báo 
dung th?ii gian quy djnh, cung cap thông tin, tài 1iu day du, kjp thai, chInh xac 
theo yêu câu cüa Doàn giám sat; thirc hin nghiêm tiic các kiên nghj sau giám sat. 

II. DOI TUNG GIAM SAT 

1. Giám sat trtrc tip: UBND tinh; các so, ngãnh cüa tinh: Ciic thu; Tài 
nguyen và Môi truOng; Tài chInh, Xây drng; UBND các huyn: DOng Van, Quân 
Ba, XIn Man và thành phô Ha Giang. 

2. Giám sat qua báo cáo: Nông nghip và PTNT; Van hóa th thao và Du 
ljch; Kê hoach và dâu ttr; Cong an tinh; Ban quãn 1 Khu kinh tê tinh; UBND các 
huyn: Mèo Vac,  Yen Minh, Bäc M, Vj Xuyên, Bäc Quang, Quang Binh, Hoàng 
SuPhi. 
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Ill. NOI  DUNG, PH4M VI GIAM SAT 

Giám sat k& qua thc hin thu, np, quán 15' và si diing phi, 1 phi theo các 
Ngh quyêt cüa HDND tinh trên dja bàn tinh Ha Giang. Môc th?yi gian giám sat ti'r 
ngày 01/01/2016 den ngày 3 0/6/2022. 

IV. THAN[I PHAN DOAN GL&M SAT 

Thirc hin theo thành phn Doàn giám sat di.rqc nêu tai  Diu 1 cüa Nghj 
quyêt kern theo ké hoch nay. Khi thirc hin giám sat trirc tiêp ti UBND các 
huyn, Doàn giám sat chia thành 2 To giám sat, nhu sau: 

1. T giám sat s 1: Thirc hin giám sat trrc tip di vâi Cic thu; S Tài 
chInh và UBND huyn Dông Van, Quân B. 

2. T giám sat s 2: Thçrc hin giám sat trirc tip di vâi Sâ Tài nguyen và 
Môi tmng; Sâ Xây dirng và UBND huyn XIn Man, thành phô Ha Giang. 

Thnh phtn ciii th cüa 02 T giám sat do Thung trçrc HDND tinh quyt djnh. 

V. THI GIAN, PIIIUNG PHAP TIEN nANu 

1. Thô'i gian giám sat trirc tip: Trong tháng 10 näm 2022 (thai gian cy the' 
Doàn giám sat thông báo sau). 

2. Phiro'ng pháp tin hành 

a) Giám sat trtc /iêp UBND tinh và các co quan c4p tinh: Sau khi hoàn 
thành giám sat trrc tiêp dôi vth UBND các huyn, thành phô, Doàn giám sat trirc 
tiêp lam vic vui UBND tinh. 

b) Giám sat trrc tiê'p d6i voi UBND huyn, 1hànhph6 

- TruOc khi lam vic vi UBNID huyn, thành ph T giám sat tin hành 
khào sat tIc tê tai  don vi cap xä: (do To giám sátphôi h'p vái UBND hzn 1ya 
chQn tfr 02 - 04 doi vj cap xâ), To tiên hành khâo sat thrc tê, nghe báo cáo va 
trao dôi các van dé có lien quan den ni dung giám sat (dia  diem và thành p/ian 
lam viçc do UBND cap xà chuán bj và mO'i). Dê nghj IJBND cap xä báo cáo bang 
van bàn gi cho các thành viên To giám sat tai  buôi lam vic. 

Kt thüc khâo sat a xã, T tin hành giám sat UBND huyn, thành ph d 
nghe báo cáo, trao dôi ye mt so van dê sau khi di khào sat thirc tê, lam rô các 
thông tin, ni dung có lien quan den ni dung giám sat ma to giám sat quan tam. 
Dê ngh Uy ban nhân dan huyn chuân bj báo cáo bang van ban; chuãn bj dja 
diem lam vic và mi các thãnh phan có lien quan tham dr buôi lam vic. 

c) Di vol các ton vj Doàn giám sat qua báo cáo (huyn: Mèo Vgc, Yen 
Minh, Bc Me, Vj Xuyên, Bác Quang, Quang BInh, Hoàng Su PhI,): D nghj 
Thung trrc HDND các huyn t chc giám sáttheo các ni dung duqc nêu tai 
Dê cuang do Doàn giám sat cung cap và gCi két qua giám sat ye Thu&ng tr1rc 
HDND tinh. 

d) Diii vOl cdc TJ giám sat try'c tiip và Doan giám sat 

- Sau khi k& thUc dçit giám sat trçrc tip ti UBND huyn, thãnh ph6, các T 
giám.sát có trách nhim Bao cáo kêt qua và gui ye Thu?mg trirc HDND tinh tong hçTp. 
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- Doàn giám sat tng hçip Báo cáo kt qua giám sat vi HDND tinh tai kS' 
h9p thixing 1 cuôi narn 2022 và gui báo cáo kêt qua giám sat den các ccr quan, 
&in vj, dja phucing dê to chirc thirc hin. 

VI. TO CII(JC TIIEJ'C HIN 

1. Thãnh viên Doàn giám sat có trách nhim chü dng nghién ciru báo cáo 
cüa các dn vj chju sir giám sat, các vn bàn có lien quan den ni dung giám sat 
và tham gia day dü, tIch crc vào các hoat dng cüa Doãn giám sat theo quy djnh. 

2. Các co quan, don vj là di ti.rqng chju sr giám sat xây drng báo cáo bang 
van bàn theo dê ci.rang, gui Thuông trrc HDND tinh triróc ngày 30/9/2022 (qua 
Van phông Doàn DBQH và HDND tinh), dông thM giri file mêm bàn din tir qua 
dja chi mail: vpddbqhhdndhagiang.gov.vn  dê các thành viên Doàn nghiên ciru 
trithc khi thirc hin giám sat. 

3. Thi.thng trtrc HDND các huyn: Mèo Vac, Yen Minh, Bc Mê,Vj Xuyên, 
Bäc Quang, Quang BInh, Hoàng Su PM tO chirc giám sat và báo cáo kêt qua giám 
sat ye Thithng trirc I-IDND tinh truóc ngày 15/10/2022. 

4. Di vOi các huyn giám sat trrc tip: d nghj thông báo K hoach, D 
cuong giám sat và chi do UBND cap xä xây dirng Báo cáo bang van bàn, chuân 
bj các diêu kin lam vic vi Doàn giám sat. 

5. Van phông Doàn DBQH và HDND tinh chu.n bj các diu kin dam bào 
phic v Doàn giám sat theo quy djnh hin hành. 

6. Báo Ha Giang, Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, Trung tam Thông tin - 
Cong báo thuc Van phOng UBND tinh cu phóng viên tham gia các To giám sat 
ph%lc vi dua tin, bài./. 
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