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NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 

 

HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;   

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005; 

Xét Tờ trình số 10/TTr-HĐND17 ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 

và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang năm 2013, như sau: 

1- Hội đồng nhân dân tỉnh: 

- Giám sát việc thực hiện Pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Hội đồng nhân 

dân tỉnh trên địa bàn tỉnh.  

- Xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình 

tại k  h p. 

- Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri các dân tộc 

trong tỉnh. 

2- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: 

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV   về phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2013.  

- Giám sát chuyên đề về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử trên địa bàn tỉnh. 

3- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

3.1- Ban Kinh tế và Ngân sách: 

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực kinh 

tế và ngân sách năm 2013. 

  



- Giám sát về quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh 

t  năm 2010 đến hết năm 2012. 

- Giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác quản 

lý, bảo trì các tuyến giao thông đường bộ (đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị) trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3.2- Ban Văn hoá - Xã hội: 

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển văn 

hoá - xã hội năm 2013. 

- Giám sát chuyên đề về việc quản lý, sử dụng thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế 

trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh t  năm 2010 đến năm 2012. 

3.3- Ban Dân tộc: 

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về thực hiện các chính sách của 

nhà nước đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2013. 

- Giám sát chuyên đề về việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc 

Mông trên địa bàn tỉnh. 

3.4- Ban Pháp chế: 

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về quốc phòng, an ninh, thanh 

tra, tư pháp, xây dựng chính quyền năm 2013. 

- Giám sát chuyên đề về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên 

chức. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm điều 

hoà, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; báo 

cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV  , k  h p thứ 5 thông 

qua ngày 10 tháng 12 năm 2012./. 

 

 

 
CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Sáng Vang     

 

 

 

 

  


