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giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñối với diện tích ñất thu hồi làm kênh mương
thủy lợi ở các xã, thị trấn.
c) Giám sát kết quả thực hiện ñề án kiên cố hóa kênh nội ñồng ở các xã xây dựng
nông thôn mới theo Quyết ñịnh 3151/Qð/UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh;
d) Giám sát chương trình ñầu tư xây dựng phát triển thị trấn theo chuẩn văn
minh ñô thị;
ñ) Giám sát công tác cải cách hành chính, công tác giải quyết ñơn thư, khiếu
nại, tố cáo và công tác hòa giải ở các xã, thị trấn;
e) Phối hợp tham gia các chương trình giám sát chuyên ñề của Ban Thường
trực UB.MTTQ VN huyện, Thường trực HðND, các Ban HðND tỉnh, ñại biểu
HðND tỉnh tại huyện.
ðiều 2. Cùng với các nội dung trên, khi có vấn ñề cần thiết ñược cử tri quan
tâm, tùy tính chất, mức ñộ và nội dung cụ thể, Thường trực HðND, các Ban HðND,
các ñại biểu HðND căn cứ nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn tổ chức giám sát ñột xuất
(hoặc chuyên ñề) theo luật ñịnh.
Giao cho Thường trực HðND huyện phân công, ñiều hòa chương trình giám
sát trên cho Thường trực, các Ban HðND huyện thực hiện cho phù hợp với chương
trình công tác năm 2016.
ðiều 3. Thường trực HðND, các Ban HðND huyện có trách nhiệm cụ thể hóa
Nghị quyết này thành kế hoạch thực hiện, phối hợp tổ ñại biểu HðND, Ban Thường
trực UB.MTTQ VN huyện, các ngành liên quan; Thường trực HðND các xã, thị trấn
tổ chức các cuộc giám sát và báo cáo kết quả với HðND huyện.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa VII thông qua tại kỳ
họp thứ 11./.
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