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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết Chương trình giám sát 

của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023
(Trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Căn cứ 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;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
năm 2015;

Qua xem xét, tổng hợp ý kiến của các thành viên Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh, của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Các Tổ 
đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết 
chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 như sau:

1. Giám sát tại kỳ họp
- Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, 
quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; kế hoạch đầu tư công; công 
tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải 
quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

- Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; 
kết quả giám sát của HĐND, các Ban HĐND tỉnh trình tại các kỳ họp và kết 
quả giải quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh đối với những vấn đề 
được HĐND tỉnh ủy quyền giữa hai kỳ họp (nếu có).

- Xem xét báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục 
Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.
2. Giám sát chuyên đề
2.1. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách:
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- Giám sát về tình hình nợ công của các cấp chính quyền tính đến thời 
điểm 31/12/2022.

- Giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn 
nông thôn.

2.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
- Giám sát việc thực hiện một số chế độ ưu đãi người có công, thân 

nhân người có công với cách mạng.
2.3. Lĩnh vực pháp chế
- Giám sát việc thực hiện các quy định trong công tác quản lý ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện.
- Giám sát công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo 

Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.  
3. Giám sát thường xuyên
Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động giám sát 

thường xuyên của các Ban HĐND tỉnh.
3.1. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách
- Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia tách 

thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
- Tình hình tổ chức và hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
- Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025.
- Tình hình quản lý khai thác các công trình thủy lợi và an toàn hồ đập.
3.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
- Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về dân số trên địa bàn 

tỉnh;
- Giám sát tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục tư thục trên địa 

bàn tỉnh.
- Giám sát việc tổ chức và hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
3.3. Lĩnh vực pháp chế
- Giám sát về công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến 

người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải 
Dương.

- Giám sát về công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực 
trường học, khu, cụm công nghiệp.

- Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động cấp 
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giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Giám sát hoạt động của Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Chương trình giám 

sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thị Ngọc Bích
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