
HĐND HUYỆN ĐĂK HÀ 

THƯỜNG TRỰC HĐND 

Số:    13/TTr-TTHĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đăk Hà, ngày      tháng     năm   
   

TỜ TRÌNH 

Về dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện 

Đăk Hà 6 tháng cuối năm 2021 

 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, Kỳ họp thứ 2. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 

ngày 20/11/2015. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình dự kiến chương trình giám sát 

trong 6 tháng cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 

2021 - 2026, như sau:  

1. Giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện 

- Xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội 

đồng nhân dân huyện; Uỷ ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện. 

- Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.  

2. Giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện 

Giám sát theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 03/7/2020 về Chương trình 

giám sát năm 2021 của HĐND huyện và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 

05/2/2021 của HĐND huyện về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND, ngày 03/7/2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện và ban 

hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2021. 

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà khoá VI, Kỳ họp thứ 2 xem 

xét, quyết định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Lập 
 

 


		2021-07-16T14:43:15+0700


		2021-07-16T15:46:19+0700


		2021-07-16T15:46:19+0700


		2021-07-16T15:46:19+0700


		2021-07-16T15:46:19+0700


		2021-07-16T15:46:19+0700




