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- Giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách năm 2015 của các ñơn vị thụ hưởng
ngân sách Nhà nước;
- Giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết
kiệm chống lãng phí;
- Giám sát việc tiếp dân, giải quyết ñơn thư của công dân;
- Giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày
29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu ñãi người có công với cách mạng và
Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng.
3. Hai ban Hội ñồng nhân dân huyện:
3.1. Ban Kinh tế - Xã hội:
- Việc chấp hành pháp luật và Nghị quyết kỳ họp thứ 9, 10 HðND huyện khóa
VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 về lĩnh vực kinh tế - xã hội;
- Việc tổ chức triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015;
- Việc tổ chức triển khai các công trình XDCB; hiệu quả của các dự án ñầu tư
thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung của huyện; trong ñó chú ý vốn ñền bù giải tỏa.
Hiệu quả ñầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên ñịa bàn huyện;
- Tình hình phát triển dân sinh kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số
(trong ñó chú ý ñến hiệu quả các dự án phát triển sản xuất, chuyển ñổi cơ cấu cây
trồng; cấp ñất sản xuất cho ñồng bào dân tộc, giao khoán bảo vệ rừng .v.v…);
- Việc thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế;
- Giám sát công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao ñộng nông thôn.
3.2. Ban Pháp chế:
- Việc chấp hành pháp luật và Nghị quyết kỳ họp thứ 9, 10 HðND huyện khóa
VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 về lĩnh vực chấp hành pháp luật, an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội trên ñịa bàn;
- Công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân;
- Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ của cán bộ, công chức;
- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại, tố cáo;

