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NGHỊ QUYẾT 
Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 

  

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ NĂM 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 
khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; 

Xét Tờ trình số 229/TTr-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân 
tỉnh năm 2018; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 
2018, như sau: 

1. Giám sát tại kỳ họp  

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo 6 tháng và 1 năm: 

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh,Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cơ quan 
thi hành án dân sự cấp tỉnh. 

- Các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách 
nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham 
nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi 
phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. 

b) Báo cáo việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác; 

c) Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 


