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NGHj QUYET
Thành Ip Boàn giám sat chuyên d
cüa Hi dng nhân dan huyn Chir Puh nãm 2021
HO! BONG NHAN DAN HUYN Chill PUll
KHOA IX, K' HQP THU MIXOl MQT
Cán c& Lut Td chi'c chInh quyn dja phu-ang nãm 2015; Lut tha dói,
bô sung mç5t so diêu cza Luat TO chic ChInh phz và Lut TO chic chInh quyên
djaphwoiignám2019,
Can ci Lut Hogt dng giám sat cza QuOc h5i và Hç5i dOng nhdn dan
nám 2015.
Xét dê nghj cza Thzthng tricc H5i dOn nhán dan huyn tgi T& trInh sO
11 1/7Tr-HDND ngày 01/12/2020 ye vic dé nghj thành lçp Doàn giám sat
chuyên dé caa H5i dOng nhân dan huyn nám 2021,
QUYET NGH!:
Biu 1. Thành 1p Doàn giám sat chuyên dê cüa I-1i dng nhân dan huyn
näm 2021, ci the nhi.r sau:
- Phm vi: giám sat tr%rc tiêp và giám sat qua báo cáo.
- Doi tl.rçlng: các co quan, don vj, các xã, thj trân di.rçc giao nhim vv lien
quan den ni dung cüa hai chuyên dê sau day.
- Ni dung 2 chuyên dê:
(1) Giám sat cong tác quân 1 Nba nuâc dôi vài linh vrc thông tin, truyên
thông trên dja bàn huyn.
(2) Giám sat vic quân l, sCr diing và hiu qua du Ui tü nguin vn Nhà
nu&c, dóng gop cüa nhân dan thirc hin Chi.rcmg trInh MTQG xây dirng nông
thôn m&i trén dja bàn các xã.
Biu 2. Thành phân Doàn giám sat gOm:
- Phó Chü tjch HDND huyn.
- Trithng, Phó Ba Ban HDND huyn.
- M&i Di din Ban Thu&ng trrc Uy ban MTTQ Vit Narn huyn vã môt
so ccv quan, don vj lien quan lam thành viên.
Biu 3. Hi dông nhãn dan huyn giao:
- Thithng trirc Hi dông nhân dan huyn thành 1p Doàn, xây dmg kê
hoach, dê cuang tüng ni dung giám sat cii the.
- Doàn giám sat có trách nhim thrc hin kê hoch; to chirc giám sat, báo
cáo kêt qua giám sat vOi Thu&ng trrc Hi dông nhân dan huyn. Doàn giám sat
tir giâi the sau khi hoàn thành thim vii.
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- Van phông HDND&UBND huyn tham mtru, dam bâo các diéu kin
phiic viii boat dng cüa Doàn giám sat.
Diu 4. Thi.r&ng trirc HDND, các Ban cüa Hi dông nhân dan huyn, Van
phông HDND&UBND huyn, Doàn giám sat và các ca quan, dan vj, cá nhân
lien quan có trách nhim thi hành Nghj quyêt nay.
Nghj quyêt nay da dtrqc Hi dông nhân dan huyn Chu Puh khóa IX, K'
hpp thu Miiri mt thông qua, ngày 24 thang 12 nãm 2020 và có hiu lirc tü ngày
01/01/2021./.
KT. CHU TICH
HU T!CH

Ncrinhmn:
- Thtrmg tnrc HDND tinh.
- Thumg trirc Huyn ui'.
- Ththng trrc HDND huyn.
- UBND huyn.
- Ban Thi.rmg tnrc UBMT1TQVN huyn.
- Các Ban HDND huyn.
.2
- Dal bieu HDND huycn.
- Cci quan, dcm vj lien quan.
- rr HDND&UBND các xã, thj tran.
- Lành dao Van phóng.
- Lru: VT, CVHD.Ø...
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