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CÔNG BÁO/Số 13+14/Ngày 20-01-2016

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TÁNH LINH
Số: 06/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tánh Linh, ngày 22 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về chương trình hoạt ñộng giám sát năm 2016 của HðND huyện
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Xét Tờ trình số 15/TTr-HðND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Thường trực
HðND huyện về chương trình hoạt ñộng giám sát năm 2016 của HðND huyện; ý
kiến của UBMTTQVN huyện, các Ban HðND huyện và của ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê chuẩn chương trình giám sát năm 2016 của HðND huyện; cụ thể
như sau:
1. Giám sát thường xuyên:
a) Hội ñồng nhân dân huyện giám sát tại các kỳ họp thông qua hình thức xem
xét các báo cáo, ñề án, tờ trình của UBND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án
nhân dân, các báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HðND, các Ban HðND, trả
lời chất vấn của các ñại biểu HðND và báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của
cử tri;
b) Giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HðND trong năm 2016;
việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; công tác giải quyết ñơn thư, khiếu nại tố cáo
ñối với UBND huyện và các ngành chức năng thuộc UBND huyện.
2. Giám sát chuyên ñề:
a) Giám sát việc thực hiện các chế ñộ chính sách trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng
bảo trợ xã hội theo Nghị ñịnh 136/2013/Nð-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.
b) Giám sát tiến ñộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản gắn liền với ñất; tiến ñộ thực hiện Dự án 920, việc thu hồi, ñiều chỉnh

