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NGHỊ QUYẾT 
Về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện  

các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất đai  
giai đoạn 2021- 2023 trên địa bàn huyện”  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ  

KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại Tờ trình số      /TTr-
HĐND ngày     tháng 12 năm 2022 về thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực 
hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất đai  giai đoạn 
2021- 2023 trên địa bàn huyện”; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 
tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của 
pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất đai  giai đoạn 2021- 2023 trên địa 
bàn huyện” gồm các ông bà sau:  

1. Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Trường Giang - Phó bí thư Thường trực huyện 
uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện;  

2. Phó trưởng đoàn: Bà Hoàng Thị Thúy Đương - Ủy viên BTV huyện ủy, 
Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện;  

3. Các Thành viên:  

(1) Ông Hoàng Văn Nguyên - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức 
Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; 

(2) Ông Hoàng Điều: Bí thư đảng bộ xã Mường Mươn, Ủy viên Thường trực, 
Trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện - Thành viên; 

(3) Ông Lý A Giàng: Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Ủy viên Thường 
trực, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện - Thành viên; 

(4) Ông Trần Mạnh Năm: Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân 
huyện - Thành viên; 
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(5) Ông Mùa A Minh: Phó trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện - 
Thành viên; 

(6) Ông Lò Văn Trình: Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện - 
Thành viên. 

(7) Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Thành viên; 

(8) Đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên – Môi trường; 

(9) Bà Cầm Thị Phương Liên - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 
huyện - Thành viên; 

(10) Bà Trần Thị Huyền - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện - 
Thành viên. 

 Điều 2. Phạm vi, đối tượng, thời điểm, nội dung giám sát  

(có trong Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Nghị quyết này). 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn  

1. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Đoàn giám sát thực hiện theo quy 
định tại khoản 2, Điều 62 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

2. Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; báo 
cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp tháng 
6/2023; trình báo cáo kết quả giám sát để Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám 
sát tại kỳ họp thường kỳ giữa năm tổ chức vào tháng 7/2023.  

Điều 4. Tổ chức thực hiện  

1. Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với các 
Ban của Hội đồng nhân dân huyện giúp Đoàn giám sát xây dựng đề cương, tổng hợp 
báo cáo kết quả giám sát.  

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt 
động của Đoàn giám sát theo quy định; ghi biên bản làm việc của Đoàn giám sát. 

3. Đoàn giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban 
của HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan chịu sự giám sát và 
cơ quan, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.  

Nghị quyết này đã được HĐND huyện khoá XXI, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 
16 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.  
Nơi nhận:  
- TT.HĐND tỉnh (b/c);  
- UBND tỉnh (b/c);  
- Đại biểu Quốc hội công tác tại huyện;  
- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;  
- TT. Huyện ủy (b/c);  
- Đại biểu HĐND huyện;  
- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, đơn vị LLVT huyện;  
- HĐND, UBND các xã; thị trấn;  
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn Trường Giang 
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KẾ HOẠCH 
Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong 

công tác quản lý và sử dụng đất đai  giai đoạn 2021- 2023 trên địa bàn huyện” 
(Kèm theo Nghị quyết số:       /NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 

của Hội đồng nhân dân huyện) 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Xem xét, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác 
quản lý và sử dụng đất đai của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, hạn chế trong quá 
trình triển khai thực hiện, kiến nghị các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, 
làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.  

- Thông qua giám sát góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. 

 2. Yêu cầu 

- Hoạt động giám sát phải tuân thủ đúng theo quy định của Luật, không làm 
ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. 

- Giám sát phải toàn diện, đầy đủ, trung thực, khách quan; qua giám sát có kiến 
nghị, đề xuất sát, đúng, phù hợp với thực tế, đảm bảo tính khả thi. 

- Các cơ quan, đơn vị được giám sát có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo đầy đủ, 
đúng nội dung theo kế hoạch và đề cương gợi ý viết báo cáo, phản ánh đúng tình 
hình thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. 

- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ thời gian đã đề ra trong kế hoạch giám sát. 

II. PHẠM VI, THỜI ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi: Giám sát trên địa bàn toàn huyện  

2. Thời điểm: từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm đoàn giám sát (tính đến ngày 
30/3/2023). 

2. Đối tượng giám sát 

- Phòng Tài Nguyên – Môi trường; 

- Trung tâm quản lý đất đai huyện; 

- UBND các xã, thị trấn 

III. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng 
đất đai giai đoạn 2021- 2023 trên địa bàn huyện.  

IV. PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN 
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1. Phương pháp giám sát 

- Thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương gợi ý viết báo cho các cơ quan, đơn 
vị chịu sự giám sát. 

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị và gửi báo cáo theo 
đề cương gợi ý của Đoàn giám sát, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội 
dung giám sát, giải trình những vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm. 

- Đoàn giám sát nghiên cứu, xem xét báo cáo của các cơ quan, đơn vị chịu 
sự giám sát. 

- Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại: Phòng Tài Nguyên – Môi 
trường; Trung tâm quản lý đất đai huyện; UBND các xã: Mường Mươn, Na Sang, Sa 
Lông, Huổi Lèng, Ma Thì Hồ, Sá Tổng. Các đơn vị còn lại, giám sát qua báo cáo. 

- Khi kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát để 
Hội đồng nhân dân xem xét tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023). 
Trước khi báo cáo Hội đồng nhân dân, Đoàn giám sát báo cáo Thường trực Hội đồng 
nhân dân về kết quả giám sát. 

- HĐND huyện xem xét báo cáo của Đoàn giám sát và ban hành Nghị quyết 
về kết quả giám sát. 

2. Thời gian giám sát: dự kiến trong tháng 4,5/2023 (Thời gian chính thức, 
HĐND huyện sẽ có thông báo sau). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn giám sát 

- Thông báo lịch giám sát tới các cơ quan, đơn vị; 

- Thực hiện hoạt động giám sát tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; 

- Xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Thường trực HĐND 
huyện xem xét vào phiên họp tháng 6/2023. 

2. Các Ban HĐND, Văn phòng HĐND - UBND huyện 

2.1. Ban Kinh tế - Xã hội 

 - Chủ trì, tham mưu cho Đoàn giám sát xây dựng đề cương gợi ý viết báo cáo 
gửi các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát;  

- Dự thảo báo cáo kết quả giám sát sau khi kết thúc cuộc giám sát.  

2..2. Các ban HĐND huyện: phối hợp với ban Kinh tế - Xã hội triển khai, 
thực hiện các nội dung giám sát theo kế hoạch đề ra. 

2.3. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

- Tham mưu xây dựng lịch giám sát cụ thể; 

- Tổng hợp tài liệu, tiếp nhận báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát; 
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- Bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức phục vụ hoạt động giám sát của 
Đoàn; ghi biên bản làm việc của Đoàn giám sát. 

3. UBND huyện 

 Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc đối tượng giám sát xây dựng báo cáo theo 
đề cương; giải trình các vấn đề liên quan với Đoàn giám sát, với TT HĐND huyện 
khi có yêu cầu. 

4. Ủy ban MTTQVN huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

- Đề nghị Ban thường trực UB MTTQVN huyện, phòng Tài nguyên – Môi 
trường cử 01 đồng chí lãnh đạo tham gia Đoàn giám sát; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan: Chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí thành 
phần, địa điểm làm việc với Đoàn giám sát theo kế hoạch và lịch thông báo của 
Đoàn, thực hiện các yêu cầu khác có liên quan đến hoạt động giám sát. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 


