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TỜ TRÌNH
Về đề nghị thông qua Chương trình giám sát
của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
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;
Thường trực HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết
về Chương trình giám sát năm 2021 phù hợp với bối cảnh thực hiện nhiệm vụ chính trị
và sự thay đổi về tổ chức nhân sự lãnh đạo HĐND tỉnh trong thời điểm chuyển giao
giữa khóa IX và khóa X như sau:
1. Tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa IX
Xem xét các báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Thường trực
HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh.
2. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2021
- Xem xét các báo cáo thường kỳ 6 tháng và cả năm của Thường trực HĐND,
các ban của HĐND, UBND tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh.
- Tổ chức chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.
3. Trường hợp phát sinh nội dung cần tổ chức giám sát chuyên đề, giao Thường
trực HĐND tỉnh tổng hợp, trình HĐND tỉnh bổ sung và tổ chức thực hiện theo đúng
quy định pháp luật.
Thường trực HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH.
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