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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ KON TUM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 15/NQ-HĐND Tp.Kon Tum, ngày 04 tháng 8 năm 2016 

             

NGHỊ QUYẾT 

Về chƣơng trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2017 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM 

KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 2 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015;  

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Tờ trình số 

07/TTr-HĐND, ngày 21/7/2016 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân 

dân thành phố năm 2017 và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Trong năm 2017, Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát các nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Giám sát tại kỳ họp: 

- Xem xét các báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố, Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Viện 

Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

trình tại kỳ họp. 

- Xem xét chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu và người được chất 

vấn. 

- Xem xét việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Uỷ ban nhân dân thành 

phố. 

2. Giám sát chung về triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh năm 2017 và tình hình thực hiện Ngân sách Nhà nƣớc 

năm 2017 trên địa bàn thành phố. 

3. Giám sát chuyên đề: 

- Giám sát việc khắc phục các kết luận sau giám sát năm 2015 của UBND 

thành phố (các nội dung còn tồn tại, chưa khắc phục theo biên bản bàn giao của 

Thường trực HĐND Khóa X). 
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- Giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội trong các năm 2016 – 2017; 

- Giám sát tình hình thực hiện đầu tư công trên địa bàn thành phố trong 

các năm 2015 – 2016. 

- Giám sát việc cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố trong các năm 

2016-2017. 

- Giám sát việc duy trì đảm bảo 19 tiêu chí ở 03 xã điểm đã đạt xã nông 

thôn mới (Đoàn Kết, Hòa Bình, Ia Chim). 

 - Giám sát tình hình thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất 

đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015 theo Quyết 

định số 54/2012/QĐ-TTg, ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo 

vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

 - Giám sát tình hình tổ chức thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II. 

 - Giám sát việc ban hành Nghị quyết HĐND các xã, phường sau Kỳ họp 

lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021. 

 - Giám sát công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố đối với Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các đại 

biểu HĐND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát 

của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2017; điều hòa, phối hợp hoạt động giám 

sát của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối 

hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng 

nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong hoạt động 

giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài 

liệu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát; thực hiện các kiến 

nghị và báo cáo kết quả thực hiện với các cơ quan tiến hành giám sát. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum khoá XI, 

kỳ họp thứ 2 thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Phạm Minh Xem 

 

 

 

 

 


