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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 120/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách,  

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

 chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” 
______________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 3 
 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân  tỉnh về chương trình giám sát năm 2022; 

Xét Tờ trình số 14/TTr-HĐND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh về trình ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám 

sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; ý kiến của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát 

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 

- 2021”, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh - Trưởng đoàn. 

2. Ông Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh - Phó Trưởng đoàn thường trực. 

3. Ông Trần Minh Nam - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh - Phó Trưởng đoàn. 

4. Ông Lâm Đông - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa 

- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh - Thành viên đoàn. 

5. Bà PiNăng Thị Hốn - Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh - 

Thành viên đoàn. 
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6. Ông Tô Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

tỉnh - Thành viên đoàn. 

7. Ông Lê Kim Hiệp - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh - 

Thành viên đoàn. 

8. Ông Lê Công Bình - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh - Thành viên đoàn. 

9. Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh - Thành viên đoàn. 

10. Bà Trần Đỗ Oanh - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân 

dân tỉnh - Thành viên đoàn. 

11. Ông Lê Thanh Hùng - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh - Thành viên đoàn. 

12. Bà Nguyễn Phạm Bảo Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân 

dân tỉnh - Thành viên đoàn. 

13. Ông Trần Minh Cảnh - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chánh 

Thanh tra tỉnh - Thành viên đoàn. 

14. Ông Lê Quyện - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở 

Tư pháp - Thành viên đoàn. 

15. Mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

tham gia Đoàn Giám sát. 

 

Điều 2. Phạm vi, đối tượng, nội dung giám sát 

1. Phạm vi giám sát: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. 

2. Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các doanh nghiệp Nhà 

nước thuộc tỉnh. 

3. Nội dung giám sát: Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, 

vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 62 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và các 

quy định pháp luật khác có liên quan; xây dựng kế hoạch chi tiết và đề cương báo 

cáo; tổng hợp báo cáo kết quả giám sát; gửi báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp 

Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2022. 
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2. Giao Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tham mưu, giúp Đoàn 

Giám sát về những vấn đề liên quan đến giám sát phòng, chống tham nhũng; Ban 

Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tham mưu, giúp Đoàn Giám 

sát về những vấn đề liên quan đến giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tham 

mưu, phục vụ Đoàn Giám sát về chương trình, kế hoạch, công tác phục vụ bảo 

đảm các hoạt động của Đoàn Giám sát. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ 

họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 

  

Phạm Văn Hậu 
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