HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK TƠ PANG

Số: 07/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đăk Tơ Pang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các tiêu chí
trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn xã năm 2019
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐĂK TƠ PANG
KHOÁ VI - KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm
2015;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân
xã Đăk Tơ Pang về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã
năm 2019;
Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 26/12/2018 của Thường trực HĐND xã
về việc về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực
hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn xã năm 2019,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã về “giám sát
việc thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn xã năm 2019” trên địa bàn xã, gồm các ông, bà có tên sau:
I. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT
1. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đăk Tơ Pang - Trưởng đoàn;
2. Ông Đinh Luôn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã - Phó đoàn;
3. Bà Lê Thị Hiền, Phó Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã - Thành viên;
4. Ông Trương Văn Hòa, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND xã - thành viên;
5. Ông Lê Hải Danh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND xã - Thành viên;
6. Bà Trần Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã - Thành viên.
Trong quá trình giám sát xét thấy cần thiết phải thay đổi thành phần đoàn,
giao Thường trực HĐND xã thay đổi, bổ sung các thành viên cho phù hợp với yêu
cầu, nhiệm vụ giám sát.
II. THÀNH PHẦN MỜI THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT
1. Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
2. Giao Đoàn giám sát căn cứ vào tình hình thực tế của xã có thể mời đại diện
một số cơ quan hữu quan có liên quan tham gia hoạt động Đoàn giám sát.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung giám sát
Uỷ ban nhân dân các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực
hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn xã năm 2019.
Điều 3. Nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn giám sát
1. Xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo để cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu
sự giám sát báo cáo; thông báo nội dung kế hoạch, đề cương báo cáo cho cơ quan,
tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát biết và thực hiện đúng nội dung kế hoạch giám
sát;
2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản,
cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, giải trình vấn đề mà
Đoàn giám sát quan tâm và thực hiện các nhiệm vụ khác của Đoàn giám sát theo
quy định tại Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
năm 2015.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Đoàn giám sát, Thường trực HĐND huyện, các Ban Hội đồng nhân dân
huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân
liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đoàn giám sát tự giải thể sau
khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nghị quyết này đã được HĐND xã khóa VI - Kỳ họp thứ Bảy thông qua vào
ngày 28 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND xã;
- Uỷ ban nhân dân xã;
- Thường vụ Đảng ủy;
- Uỷ ban MTTQVN xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Các công chức, ngành, đoàn thể của xã;
- Lưu VT.

Đinh Hyách

