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V/v phối hợp báo cáo phục vụ
công tác giám sát thường xuyên

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa
phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm
2015. Để tạo điều kiện thuận lợi cho HĐND tỉnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền
hạn theo quy định của pháp luật trong hoạt động giám sát thường xuyên, Thường trực
HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện
một số nội dung sau:
1. Định kỳ hàng năm (chậm nhất ngày 30/11), thực hiện việc rà soát các nghị
quyết quy phạm pháp luật theo quy định; báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực
hiện các nghị quyết (quy phạm pháp luật và cá biệt) của HĐND tỉnh đã ban hành.
2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo lĩnh vực, địa
bàn phụ trách phối hợp với các Ban HĐND tỉnh định kỳ 6 tháng và hằng năm (trước
các ngày 10/6 và 10/11) báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của
HĐND tỉnh và việc tổ chức giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị
sau giám sát, giải trình, chất vấn... do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh,
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuyển đến.
3. Giao các Ban HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách, theo dõi, giám sát việc thực
hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
của UBND tỉnh; các kiến nghị sau giám sát của các Ban, của HĐND, của Thường trực,
sau phiên chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh (được giao tham mưu theo
dõi). Trong các hoạt động giám sát, khảo sát tại cơ sở, các Ban HĐND tỉnh kết hợp
nắm bắt tình hình triển khai các nghị quyết, các kiến nghị của cử tri đảm bảo phù hợp,
linh hoạt.
4. Định kỳ hằng quý, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tổ chức họp với lãnh đạo
các Ban HĐND tỉnh để đánh giá về kết quả giám sát thường xuyên việc triển khai thực
hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định tại khoản 4, Điều 75, Luật Hoạt
động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh,
các Ban của HĐND tỉnh quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Phòng: CT HĐND, DN-TT;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Hữu Học

