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NGHỊ QUYẾT 

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

 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 4 

 
 

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; 

Xét Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Thường trực 

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

tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các nội dung sau: 

1. Tại kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX 

1.1. Xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Cục thi hành án dân sự tỉnh. 

1.2. Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh:   

a) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.  

b) Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách 

địa phương 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu 

ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2023; tình hình 

thực hiện kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí bộ, ngành Trung ương cấp theo 

ngành dọc, kinh phí viện trợ 6 tháng đầu năm 2023 và tình hình sử dụng các quỹ 

tỉnh quản lý 6 tháng đầu năm 2023. 

c) Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023. 

d) Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023. 
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đ) Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng 

đầu năm 2023. 

e) Báo cáo kết quả tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng 

đầu năm 2023. 

g) Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 

năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. 

1.3. Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả 

giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XIX. 

1.4. Xem xét báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

(nếu có). 

1.5. Xem xét các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân huyện, thành phố 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 

tỉnh (nếu có). 

1.6. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn. 

2. Tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX 

2.1. Xem xét báo cáo công tác năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 

2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

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

2.2. Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh:  

a) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 

b) Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách 

địa phương năm 2023; tình hình thực hiện kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí 

bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng 

các quỹ tỉnh quản lý năm 2023. 

c) Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

d) Báo cáo tài chính nhà nước năm 2022. 

đ) Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. 

e) Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. 

g) Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. 

h) Báo cáo kết quả tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023. 

i) Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau 

kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. 

k) Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2023. 

l) Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2023. 
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2.3. Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả 

giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XIX. 

2.4. Xem xét báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh (nếu có). 

2.5. Xem xét các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân huyện, thành phố 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 tỉnh (nếu có). 

2.6. Giám sát chuyên đề về phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2016-2022. 

2.7. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai thực 

hiện chương trình giám sát của mình và tổ chức hoạt động giải trình, chất vấn tại 

phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả theo quy định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hòa, các Ban của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 

thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.  

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

khóa XIX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2022./. 

 

 Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố; 

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

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo Tuyên Quang; 

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (HL). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Dung  
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