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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 26/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2011 

NGHỊ QUYẾT 
Về Chương trình hoạt ñộng giám sát 

của HðND tỉnh năm 2012 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 3 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quy chế hoạt ñộng của HðND ban hành kèm theo Nghị quyết số 
12/2011/NQ-HðND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của HðND tỉnh; 

Xét Tờ trình số 207/TTr-TTHð ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thường trực 
HðND tỉnh về ñề nghị thông qua Chương trình hoạt ñộng giám sát năm 2012 và ý 
kiến của ñại biểu HðND tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. HðND tỉnh tiến hành giám sát các nội dung sau ñây: 

a) Giám sát tại các kỳ họp 

Ngoài những nội dung theo quy ñịnh của các kỳ họp, tại kỳ họp thứ 4 - kỳ họp 
chuyên ñề HðND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi ñến kỳ họp 
thứ 3; tại kỳ họp thứ 5, giám sát thực hiện Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ 
và phát triển rừng ñến năm 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020 theo Kết luận số 
145/KL-TTHðND ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thường trực HðND tỉnh (giám 
sát kết luận sau giám sát), giám sát báo cáo hoạt ñộng của Viện Kiểm sát nhân dân và 
Tòa án nhân dân các huyện thực hiện thí ñiểm không tổ chức HðND; tại kỳ họp thứ 6 
giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi ñến kỳ họp thứ 5. 

b) Giám sát giữa hai kỳ họp 

Tiếp tục giám sát công tác quản lý ñất ñai, giải phóng mặt bằng ñể xây dựng cơ 
sở hạ tầng; giám sát công tác ñào tạo nguồn nhân lực trên ñịa bàn tỉnh và giám sát 
thực hiện thí ñiểm không tổ chức HðND huyện, phường. 
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ðiều 2.  

Căn cứ vào Chương trình giám sát của HðND tỉnh, Thường trực HðND tỉnh, 
các Ban của HðND tỉnh xây dựng triển khai thực hiện chương trình giám sát của 
mình; các Tổ ñại biểu và các ñại biểu HðND phối hợp và tiến hành hoạt ñộng giám 
sát theo quy ñịnh của pháp luật. 

Thường trực HðND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt 
ñộng giám sát của HðND tỉnh năm 2012; chỉ ñạo, ñiều hòa, phối hợp hoạt ñộng giám 
sát của các Ban của HðND tỉnh; ñổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt ñộng 
giám sát; theo dõi ñôn ñốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát, tổng 
hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện Chương trình giám sát tại kỳ họp cuối năm của 
HðND tỉnh. 

Các cơ quan, tổ chức và ñịa phương có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt 
chẽ với Thường trực HðND, các Ban của HðND trong hoạt ñộng giám sát; báo cáo 
và cung cấp ñầy ñủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát. 
Các cơ quan chịu sự giám sát phải thực hiện ñầy ñủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến 
nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện ñến Thường trực HðND tỉnh. 

Nghị quyết này ñã ñược HðND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 3 thông qua 
ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày. 

 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Hữu Phúc 

 
 

 
 

 

 


