HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
HUYN CiIIU' SE
Dc 1p — Tir do — Hinh phtic
Chu Se, ngày 06 tháng 12 nàm 2019

S: 210 /TTr-HDND

TO TRiNH
A
Ye vice de ngh ban hanh Ngh quyet thanh lip Boan giam sat cua
HDND huyn giám sat vic thirc hin cong tác Cãi each hãnh chInh
A ' tren d!a ban huyçn Chir Se tir nam 2016 den nam 2018
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KInh gui: FIDND huyn khóa IX - Kr hçp thu Mithi.
Can cu Lu.t T chüc chinh quyn dja phung nàm 2015;
Cn cü Lut boat dng giám sat cüa Qu& hi và Hi dng nhàn dan näm 2015;
Thirc hin Nghj quyt s O5INTQ-HDND ngày 16/7/2019 cUa Hi dông
nhan dan huyn Chu Se Chixcmg trInh giám sat cUa HDND huyn näm 2020
ye

trInh HOi dông nhân dan huyn khóa
Thix&ng tr1rc HDND huyn Chu
IX — Ki hçp thu Mtthi xem xét, ban hành Nghj quyêt thành 1p Doàn giám sat
cUa HDND huyn näm 2020 giám sat "vic t1c hin cong tác Cãi each hành
chInh trên dja bàn huyn Chu Se tr näm 2016 den nàm 2018" Thành phân Doàn
giám sat gôm các ông, bà có ten sau:
I. Thành phn Boàn giám sat:
Se

1. Ba Rmah H' Be Net, UV. BTV, Phó ChU tjch Thithng trtjc Hi dng nhãn
dan huyn - Truâng doàn;
2. Ong Trjnh Cong Van, Truâng Ban Pháp ch HDND huyn - Phó
Truâng doàn;
3. Ong Luong Xuân B.c, Trithng Ban Kinh t - Xã hi HDND huyn Thành viên;
4.Ong Nguyn DInh Dat, Tri.r&ng Ban Dan tc HDND huyn — Thânh viên;
5. Ong Phan Tat Phucmg, Uy viên Ban Pháp ch HDND huyn — Thành viên;
6. Ong Tnimg Thanh Hoài Uy viên Ban Kinh t - Xâ hi HDND hn— Thành viên
7. Ong H S Thun, Uy viên Ban Dan tc HDND huyn — Thành viên.
Thành phn Doân giám sat có th thay di, bô sung diu chinh do yêu cu
giám sat hoc do khách quan.
II. Thành phn mô'i tham gia doàn giám sat:
1. Dai din Ban Thu?mg trirc Uy ban Mt trn Tt qu6c huyn;
2. Các vj dai biêu Hi dng nhân dan huyn trüng cü tai các xä, thj trn
có dorn vj chju sr giám sat;

3. Thu&ng trrc HDND các xa, thj trn có dcm vi chju sr giám sat;
4. Di din lãnh do Phông Ni vii; Tu pháp; Tài nguyen — Môi trithng
huyn và Van phông HDND&UBND huyn.
Thithng trixc HDND huyn, kInh trInh Hi dng nhân dan huyn khóa IX,
KS' h9p thu Muèd xem xét, quyêt djnh.I.
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HOI BONG NHAN DAN
HUYN CHU' SE

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Ti do - Hnh phüc

S: INQ-HDND

ChztSê,ngày thángl2 nám 2019

DTJ THAO
NGH QUYET
Thành 1p Boàn giám sat vic thirc hin cong tác Cãi cách hành chinh
trên dja bàn huyn Chir Se tu' nám 2016 dn nám 2018
HQL BONG NHAN DAN HUYN CHIX sE
KHOA IX - KY HQP TH1J' MUL
Can dr Lut T chüc chInh quyn dja phucmg nàm 2015;
Can cü Lut Hot dng giám sat cUa Qu& hi và Hi dông nhn dan nam 2015;
Thirc hin Nghj quyt s 05/NQ-HDND ngày 16/7/2019 cüa Hi dông
nhan dan huyn Chix Se ye Chuong trInh giám sat cüa HDND huyn näm 2020;
Xét Th trInh s 210 /TTr-HDND ngày 06 tháng 12 näm 2019 cüa Thu?ng
trrc HDND huyn và kiên thào 1un cüa dii biêu HDND huyn tai K' hçp,
QUYET NGH:
Biu 1. Thành 1p Doãn giám sat cña HDND huyn giám sat vic thirc
hin cong tác Cãi each hành chInh trên dja bàn huyn Chu Se tir näm 2016
den näm 2018, thành phân Doàn giám sat gôm các ông, bà có ten sau:
A.

I. Thanh phan Boan giam sat:
1. Ba Rmah H' Be Net, UV. BTV, Phó Chü tjch Thithng trirc Hi dng than
dan huyn - Tru&ng doàn;
2. Ong Trjnh Cong Van, Truâng Ban Pháp ch FIDND huyn - Phó
Truing doàn;
3. Ong Lumg Xuãn Bc, Tnrông Ban Kinh t - Xã hi FIDND huyn Thành viên;
4.Ong Nguyn DInh Dat, Tru&ng Ban Dan tc HDND huyn — Thành viên;
5. Ong Phan Tat Phuçcng, Uy viên Ban Pháp ch HDND huyn — Thành viên;
6.Ong Tnit)ng Thanh Hoài. Uy viên Ban Kinh t - Xã hi HE)ND hn —Thành 'ién
7. Ong H S Thun, Uy viên Ban Dan tc I{f)ND huyn — Thành viên.
Trong qua trInh giám sat xét thy cn thit phãi thay di thành phn doàn,
giao Thung trirc HOi dông nhân dan huyn thay dôi, bô sung các thành viên
cho phü hçip vâi yêu câu, nhim vi1 giám sat.
II. Thành phn m tham gia doàn giám sat:
1. Di din Ban Thuting trirc Uy ban M.t trn To quéic huyn;

1. Di din Ban Thithng trirc Uy ban Mt trn T quc huyn;
2. Các vj di biu Hi dng nhân dan huyn trüng cü ti các xâ, thj trtn
chju sir giám sat;
3. Thumg trrc HDND các xâ, thj trn non doàn giám sat trrc tiêp
4. Di din lânh d.o Phông Ni viii; Tu pháp; Tài nguyen — Môi trtthng
huyn và Van phông HDND&UBND huyn.
Diu 2. IMi ttrçrng, ni dung, phm vi giám sat
- Phông Ni vi; Van phông HDND&UBND huyn; Phông Tu pháp
huyn và UBND các xä, thj trân.
- Giám sat vic thirc hin cong tác Câi cách hành chInh trên dja bàn huyn
Chu Se tü näm 2016 den näm 2018.
Diu 3. Nhim vii quyn hin cüa Doàn giám sat
1. Xây dimg k hoach, d cuonng báo cáo d con quan, t chirc, Ca nhân
chju sir giám sat báo cáo; thông báo ni dung, kê hoach, dê cucing báo cáo cho
cci quan, to chi'rc, cá nhân chju si giám sat biêt và thrc hin dung ni dung, kê
ho.ch giám sat
2. Yêu cu cci quan, t chüc, cá nhân chju sir giám sat báo cáo bang van
bàn, cung cap thông tin, tài 1iu Co lien quan den ni dung giám sat, giâi trInh
van de ma Doàn giám sat quan tam; xem xét, xác minh, mi chuyên gia tu van
ye van dê ma Doàn giám sat xét thây can thiêt và thirc hin các nhim v11 khác
cña Doàn giám sat theo quy djnh tai Diêu 62 Lut hoat dng giám sat cüa Quôc
hi và Hôi dông nhân dan näm 2015.
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Dieu 4. To chtrc thtrc hiçn:
1. Giao Van phOng HDND&UBND huyn tham mini, dam báo các diu
kin phic vi1 hot dng giám sat cüa Doàn giám sat
2. Doàn giám sat, Thuäng trirc Hi dng nhân dan huyn, Van phOng
HDND&UBND huyn và các car quan, tO chi'rc, darn vj, cá nhân lien quan cO
trách nhim thi hành Nghj quyêt nay, Doàn giám sat tir giài the sau khi hoàn
thành nhim vii
Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nhân dan huyn Chu Se khóa IX, kS'
hçp thu Muii thông qua ngày 13 tháng 12 näm 2019 và hiu lirc ké tr ngày
thông qua.!.
Nii nhân:
- Yr. HDND tinh;
- To dai biêu HDND tinh;
- Nhu Diêu 4;
- Dai biêu Hi dông nhân dan huyn;
- Các Phông, Ban thuc huyn;
- TT. FIDND — UBND — UBMTTQ các xä, thj trãn;
- Cong thông tin din tü huyn;
-Ltru:VT,HD.
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