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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 32/NQ-HĐND                                   Lâm Đồng, ngày 04 tháng 8 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình hoạt động giám sát năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

KHOÁ X KỲ HỌP THỨ 2 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015; 

 Xét Tờ trình số 290/TTr-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh 

và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh như sau: 

1. Nội dung giám sát tại các kỳ họp thường lệ 

a) Xem xét báo cáo công tác 06 tháng, năm 2022 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án 

nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.  

b) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; về thực hiện 

ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; về công tác 

phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của 

cử tri và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

c) Xem xét việc trả lời chất vấn của thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Nội dung giám sát giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh  

a) Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa 

phương; việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh có 

dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước 

cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

b) Giám sát chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 39/Ngày 12 - 8 - 2021 

 

29 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát “Việc thực hiện các quy định của 

pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình 

giao thông, từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh”. 

- Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát “Việc khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển 

kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh”. 

- Ban Pháp chế giám sát “Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thăm dò, 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, từ năm 2019 đến hết năm 2021”. 

- Ban Văn hóa - Xã hội giám sát “Công tác quản lý về việc cấp, mua sắm, sử 

dụng trang thiết bị dạy học tại các trường học, từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh”.  

- Ban Dân tộc giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác giải 

quyết nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh”. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh chủ động tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát; các Tổ đại biểu, 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa 

chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, 

báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hoà, phối hợp hoạt động giám 

sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành hoạt động giám sát theo luật định.     

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm 

phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân 

dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt 

động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung 

giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát theo quy định pháp luật. 

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức được 

giám sát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 2 

thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

Trần Đức Quận 
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