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HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 36/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 __________________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHOÁ X KỲ HỌP THỨ 14   
 
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 Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng 
nhân dân tỉnh năm 2021; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Các nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát trong 

năm 2021 
- Xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách Nhà nước; tình hình 
cân đối, quyết toán ngân sách; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. 

- Xem xét thảo luận báo cáo công tác 6 tháng, năm, công tác nhiệm kỳ 2016 
- 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.  

- Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 
- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 
 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ 

chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 
năm 2021; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng 
nhân dân tỉnh; tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động giám sát; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám 
sát, báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân 
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dân tỉnh; tăng cường các điều kiện đảm bảo, nâng cao tính chuyên nghiệp trong 
phục vụ để hoạt động giám sát được tiến hành một cách thuận lợi, đạt chất lượng, 
hiệu quả cao.  

2. Căn cứ vào chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 
2021, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động xây dựng và 
triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình.  

3. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với các 
cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung 
cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến 
nội dung giám sát theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát 
thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo 
kết quả thực hiện đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ 
họp thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020./. 

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
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