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NGHỊ QUYẾT 
Về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh  

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 2 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

 Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 
20 tháng 11 năm 2015; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số  
25/TTr-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 về Chương trình giám sát năm 2017 
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. Quyết định Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang, 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, Cục thi hành án dân sự trình tại kỳ họp. 

- 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 XVIII 
về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2017.  

- Giám sát chuyên đề việc tổ chức, thực hiện Luật Viên chức trên địa bàn 
tỉnh từ năm 2014 đến hết năm 2016. 

3- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

3.1- Ban Kinh tế - Ngân sách: 
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh 

vực kinh tế và ngân sách năm 2017. 

- Giám sát chuyên đề về việc tổ chức, thực hiện Quy hoạch thủy lợi, thủy 
sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 
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- Giám sát việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2016. 

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, chính sách tôn giáo năm 2017. 

- Giám sát chuyên đề về việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm trên địa 
bàn tỉnh từ năm 2012 đến hết năm 2016. 

3.3- Ban Dân tộc: 
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác 

dân tộc và việc thực hiện các chính sách của nhà nước đối với đồng bào dân 
tộc trên địa bàn tỉnh năm 2017. 

- Giám sát chuyên đề về tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối 
với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2015 đến 
hết năm 2016. 

3.4- Ban Pháp chế: 
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về quốc 

phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền năm 2017. 

- Giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính ở 
địa phương. 

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

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm điều hoà, phối hợp 
hoạt động giám sát của các Ban, các Tổ 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 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 
XVIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 8 năm 2016./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội;                                
- Văn phòng Chủ tịch nước;                        
- Văn phòng Chính phủ;  
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;  
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;             
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  
- Chuyên viên VP HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, Kh. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Văn Sơn 
     

 


