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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tánh Linh, ngày 22 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2011
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;
Xét Tờ trình số 09/TTr-HĐND ngày 15/12/2010 của Thường trực HĐND
huyện về việc thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2011, ý kiến
thảo luận của các Ban HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trình giám sát năm 2011 của HĐND
huyện với các nội dung như sau:
1. Thường trực HĐND huyện:
- Giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND
huyện đã được thông qua tại các kỳ họp HĐND, nhiệm kỳ 2004-2011; các chính sách
pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và việc
chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên. Giám sát một số hoạt động
của cơ quan tư pháp và công tác thi hành án;
- Điều hòa, phối hợp công tác giám sát của các Ban HĐND huyện, đại biểu
HĐND huyện; đồng thời tăng cường công tác theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị
sau giám sát đối với các đối tượng chịu sự giám sát.
2. Các Ban HĐND huyện:
a) Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:
- Giám sát tình hình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,
trong đó cần tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: tình hình tổ chức thực hiện

