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TỜ TRÌNH 

Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện. 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương, ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, 
ngày 20/11/2015; 

Để HĐND huyện có cơ sở quyết định Chương trình giám sát năm 2023, 
trên cơ sở đề nghị của các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện và Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Thường trực HĐND huyện họp 
ngày 20/5/2022 thống nhất dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện 
năm 2023 cụ thể như sau: 

1. Giám sát tại Kỳ họp HĐND huyện: 

- Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND 

huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện. 

- Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn. 

2. Giám sát chuyên đề của HĐND huyện:  

- Nội dung giám sát: Giám sát kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 
173/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Đăk Tô về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giai đoạn 2021- 2025, kết 
quả thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn huyện. 

- Sự cần thiết phải giám sát: Đánh giá tình hình triển khai, kết quả 03 năm 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, 

an ninh ; kết quả triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp trên 
địa bàn huyện; qua đó nhận định được những thuận lợi, khó khăn, hạn chế; phân 

tích làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, 
nhiệm vụ trong thời gian đến. 

- Thời điểm giám sát: Trong 6 tháng đầu năm 2023. 
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- Phạm vi giám sát: Kết quả 03 năm (2021-2023) thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng; kết quả thực 

hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Đối tượng chịu sự giám sát: UBND huyện; các cơ quan chuyên môn, đơn 
vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn. 

Kính trình HĐND huyện khóa XIV, Kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 

- UBMTTQVN huyện; 
- Các Ban HĐND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- HĐND huyện; 
- Các vị đại biểu HĐND huyện; 
- Lưu: VT, THHĐ. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Ngô Thị Sâm 
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