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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 7

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/2016/NQ-UBND

Quận 7, ngày 19 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYÊT
về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận
năm 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;
Xét trình số 34/TTr-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thường trực HĐND
Quận về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Quận năm 2017 và ý kiến của
đại biểu Hội đồng nhân dân Quận,
QUYÊT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân quận 7 thống nhất tổ chức các hoạt động giám sát
trong năm 2017 gồm các nội dung:
1. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2017
1.1. Xem xét báo cáo:
- Báo cáo công tác 6 tháng của Thường trực HĐND Quận; UBND Quận; các
ban HĐND Quận; Tòa án nhân dân Quận; Viện kiểm sát nhân dân Quận và cơ quan
thi hành án dân sự Quận.
- Báo cáo của UBND về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm; báo cáo về thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 và quyết toán ngân
sách nhà nước năm 2016; báo cáo của UBND về giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến
nghị của cử tri.
- Các báo cáo khác theo đề nghị của HĐND.
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1.2. Dự kiến chương trình giám sát năm 2018 và báo cáo kết quả giám sát theo

nghị quyêt HĐND.
1.3. Tiên hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Hội đồng
nhân dân Quận.
2. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2017
2.1. Xem xét báo cáo:
- Báo cáo công tác năm 2017 của Thường trực HĐND Quận; UBND Quận; các
ban HĐND Quận; Tòa án nhân dân Quận; Viện kiểm sát nhân dân Quận và cơ quan
thi hành án dân sự Quận.
- Báo cáo của UBND về kinh tê - xã hội năm 2017 và kê hoạch thực hiện Kinh
tê - xã hội năm 2018; báo cáo về ước thực hiện ngân sách năm 2017 và phân bổ ngân
sách nhà nước năm 2018; báo cáo về thực hành tiêt kiệm chống lãng phí; báo cáo về
công tác phòng chống tham nhũng; báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi
phạm pháp luật; báo cáo của UBND về giải quyêt khiêu nại tố cáo và kiên nghị của
cử tri.
- Các báo cáo khác theo đề nghị của HĐND.
- Thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách.
2.2. Báo cáo kêt quả giám sát theo nghị quyêt HĐND.
2.3. Tiên hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Hội đồng
nhân dân Quận.
3. Giám sát chuyên đề:
3.1. Giám sát thực hiện Nghị quyêt 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị
về tinh giảm biên chê và cơ cấu lại đội ngũ CBCC.
3.2. Giám sát việc thực hiện chương trình trọng điểm về nâng cấp hẻm chính
theo quy hoạch.
3.3. Giám sát việc thực hiện chương trình trọng điểm về nâng cấp cửa xả, cống
xả theo kê hoạch của UBND Quận.
Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tê và những vấn đề bức xúc phát sinh
trong từng thời điểm, Thường trực và các Ban HĐND sẽ phối hợp tham gia giám sát
chuyên đề cùng HĐND Thành phố.
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Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Quận và các Ban của Hội đồng
nhân dân Quận căn cứ Chương trình giám sát này để xây dựng Chương trình giám sát
cụ thể . Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Quận điều hòa, phối hợp hoạt động
giám sát của các Ban HĐND Quận. Tùy tình hình, Thường trực HĐND Quận tổ chức
chất vấn giữa 2 kỳ họp, tổ chức Hội Nghị chuyên đề về các nội dung được Đại biểu
HĐND và cử tri quan tâm và tổ chức tái giám sát, tổ chức thu thập ý kiên nhân dân
hỗ trợ cho hoạt động giám sát; thực hiện tốt chê độ báo cáo tổng hợp, công tác phối
hợp, đôn đốc thực hiện các kiên nghị sau giám sát theo quy định.
Điều 3. Các đại biểu HĐND Quận dành thời gian thích hợp tham gia các hoạt
động giám sát do Thường trực và các Ban của HĐND Quận tổ chức; tăng cường tiêp
xúc cử tri, tiêp công dân để kịp thời phản ánh và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn
vị giải quyêt các kiên nghị và trả lời cử tri theo luật định.
Điều 4. Các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn Quận được quy định theo
Luật tổ chức chính quyền địa phươngcó trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong hoạt
động giám sát; báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiêt theo yêu cầu của
Thường trực HĐND Quận, các Ban HĐND Quận.
Điều 5. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm, Thường trực HĐND Quận
báo cáo việc thực hiện chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân Quận.
Nghị quyêt này đã được Hội đồng nhân dân Quận khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021
thông qua ngày 11/8/2016 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.
CHỦ TỊCH

NguyễnVănDiệu

