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Can thLut To chi'c chInh quyn dfaphu'oi'ig  ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 
Lut tha dái, b sung mt so' diu cza Lut TO cht'c ChInh phi và Lut TO cht'c 
chInh quyn djaphwo'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019, 

Can cz" Lut Hocit d5ng giám sat cia QuO'c hçäi và H5i dng nhán dan 
ngày 20 tháng 11 nàm 2015, 

Xét Ta trInh s 85/TTr-HDND ngày 10 tháng 8 nám 2021 cza ThuOng 
trcc H5i &ng nhdn dan thj xã v di! kié'n chu'ang trInh giám sat cza Hç5i dO'ng 
nhán dan thj xâ nám 2022 và kiê'n tháo luin cia cOc dçti bié'u Hçi dng nhOn 
dOn tinh tii kj) hQp, 

QUYET NGHI: 

Biêu 1. Thông qua chiro'ng trInh giám sat cüa Hi dông nhiin chIn tlij xii 
num 2022 nhff sail: 

1. Giám sat ti k h9p giü'a nãm 2022: 
- Xem xét, thiio 1un các báo cáo cong tác 6 tháng du niim và phu'o'ng 

huó'ng, nhirn vi 6 tháng cu& niim 2022 cüa Uy ban nhân dan, Tôa an nhân dan, 
Viên kirn sat nhân dan, Chi ciic thi hành an dan sir thj xii. 

- Xern xét, thiio 1un các báo cáo cüa UBND thj xii v kêt qua hott dng 6 
tháng du niim; giái pháp 6 tháng cui näm 2022: TInh hInh kinh t - xii hi; uóc 
thuc hiên ngân sách nhà nuc cüa dja phuong; phông chng tham nhüng, thii'c 
hin tit 1cim chng ling phi; cong tác tip dan, giii quyt dan thu khiu ni t 
cáo và phê chun quyt toán ngân sách Nhã nuó'c thj xii niirn 2021. 

- Xem xét báo cáo giái quyt kin ngh cüa ci:r tn gfri dn kS'  hçp cui niirn 
2021 ciia HDND thi xii. 

- Xern xét các báo cáo khác theo d ngh cüa Thuè'ng trijc HDND thj xii; 
- Xern xét viêc thrc hiên kt luân cht vn, các vn d dii hira ti k hop 

cui niim 2021 cüa HDND th xii; tin hành hott dng chit vn và xem xét vic 
trâ 1è'i chit vn. 
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2. Giám sat t,i k hQp cuôi nãm 2022: 
- Xem xét, thão luân các báo cáo kt qua hoat dng nãm 2022; phucing hu'ó'ng, 

nhim v näm 2023 cüa Thuèng tnrc FIDND, các Ban HDND, Uy ban nhân dan, 
Tôa an nhân dan, Vin kim sat nhn dan, Chi cic thi hành an dan sir thj xà. 

- Xem xét, thão 1un các báo cáo cüa UBND thj xà v kt qua hot dng 
nãm 2022 và nhim vii, giãi pháp näm 2023: TInh hInh kinh t - xã hi; u'óc thirc 
hin ngân sách nhà ntthc cüa da phuong; du tu xây di.rng cci bàn; phOng chng 
tham nhüng, thirc hin ti& kim chng lang phi; cong tác tip dan, giâi quyt 
don thu khiu nai th cáo. 

- Xern xét báo cáo giâi quyt kin nghj cüa cir tn gui dn kS'  hçp gicra närn 
2022 cüa HDND thj xã; 

- Xern xét các báo cáo khác theo d nghj cüa Thuè'ng trrc HDND th xä; 
- Xem xét viêc thrc hin kt luân chit vn, các vn d dã hira tai kS' h9p 

cui nãm 2021 và k5' h9p giüa näm 2022 cüa HDND thj xà; tin hành hot dng 
chit vn và xem xét viêc trá Ryi cht vn. 

3. Giám sat giüa 2 k' h9p 
- Giám sat vic tuân theo Hin pháp, pháp 1ut dja phu'o'ng và vic thirc 

hin nghj quyt cüa Hi dng nhân dan thj xä. 
- Giám sat hott dng cüa Uy ban nhân dan thj xä, Tôa an nhân dan, Viên 

Kim sat nhân dan, Chi cic Thi hành an dan s1r thj xa. 
- Giám sat vic ban hành van bàn quy pham pháp 1u.t ca Uy ban nhân 

dan thj xã và Hi dng nhân dan các phu?ng. 
- Giám sat vic th%rc hin các kin nghj cña các Doàn giám sat cüa Hi 

dng nhân dan thj xã. 
4. Giám sat chuyên d: 
- Cong tác phông chng djch COVID - 19 trên dja bàn thj xà Cira Lô. 
- Cong tác quàn 1 thu ngân sách nhà nuóc trên dja bàn thj xä Cüa Là. 

Diêu 2. To chiuc thrc hin 

1. Thung trirc Hi dng nhân dan thj xã, các Ban Hi ding nhân dan th 
xä xay dirng, trin kbai thirc hin chuong trInh giám sat trén co s Chuong trInh 
giárn sat näm 2022 cüa Hi dng nhân dan thj xã; các To dai  biu,  dai  biu Hi 
dng nhân dan thj xã can cir diu kin và tInh hInh thrc t, cbü dng xây drng 
chuong trInh, phi hçip và tin hành boat dng giárn sat, báo cáo kt qua theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Hi dông nhân dan thj xä giao Thurng trirc Hi dng nhân dan thj xä 
to chüc thçrc hin Nghj quyt v chuong trInh giám sat cüa Hi dng nhân dan 
thi xa nãm 2022; chi dao  theo dôi, don dôc, tong hgp kêt qua giãi quyt các kiên 
nghj sau giám sat; tng hçp và báo cáo k& qua vic thirc hin chuong trInh giám 
sat theo quy djnh. 
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3. Uy ban nhân dan th xA và các Co quan, t chirc, cá nhân lien quan có 
trách nhim phi hçip chtt ch vi Thuô'ng trirc Hi dng nhân dan thj xâ, các 
Ban Hi dng nhân dan thj xã, Doàn giám sat cüa Hi dng nhân dan thj xã, To 
dai biu Hôi dng nhân dan thj xã và di biu Hi dng nhân dan thj xã trong 
hoat dng giárn sat; báo cáo và cung cp dy dU, kjp thà'i, chInh xác nhü'ng 
thông tin, tài 1iu cn thi& có lien quan dn nOi  dung giám sat theo yêu cu cüa 
co quan tin hành giám sat. 

4. Các co quan chu sr giárn sat có trách nhirn thrc hin dy dü, kjp thai, 
nghiêm tic nhtftig kin ngh sau giám sat và báo cáo kt qua thirc hin dn I-Iôi 
dng nhân dan th xa, Thrning tri.xc Hi dng nhân dan thj xa theo quy djnh. 

5. Trung hçp cn thit, Thiièng trrc Hi dng nhân dan thj xã xem xét, 
quyk djnh vic diu chinh phm vi, di tuçYng giám sat và báo cáo Hi dông 
nhân dan thj xã tai  k h9p gn nht. 

Biii 3. Hiêu ltrc thi hành 

Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nhân dan thj xa Cira Lô khoá VI, ki 
h9p thir ba thông qua ngày 24 tháng 9 nàm 2021 vâ có hiu 1rc tn ngây du'çc 
thông qua.!. 

No'i n/ian: 
- TT HDND tinh Ngh An (b/c); 
- TT Thi iiy (b/c); 
-TTHDNDtbjx; 
- Các Ban, To và di biêu HDND thj xã; 
- UBND thi xã; 
- UBMTTQ thi xA; 
- Các phàng, ban, nganh, doii vi thj xä; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQ các phung; 
- Lu'u:  VTJ 
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