
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ LÊ LỢI

Số:  /TTr-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lê Lợi, ngày 31 tháng 12 năm 2021
TỜ TRÌNH

Về chương trình hoạt động giám sát năm 2022
(Trình tại kỳ họp thứ 03 HĐND xã khóa XXIV)

Kính gửi:       Hội đồng nhân dân xã

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021;
Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động chương trình giám sát năm 2021 và phương 

hướng nhiệm vụ chương trình hoạt động giám sát năm 2022;
Thường trực HĐND xã lập Tờ trình trình kỳ họp thứ 03 HĐND xã về chương 

trình hoạt động giám sát năm 2022 như sau:
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết của kỳ họp.
Tiếp tục đôn đốc UBND xã triển khai thực hiện Nghị quyết đã được thông qua 

tại kỳ họp thứ 03 HĐND xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2021-2026;
Thường trực HĐND xã thường xuyên thông báo kết quả hoạt động của HĐND 

xã để đôn đốc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.
2. Về hoạt động giám sát
2.1. Giám sát thường xuyên:
Kết hợp chặt chẽ giữa thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ xã trong 

công việc mà quy chế phối hợp đã ban hành;
Giám sát công tác thu hồi nợ và các khoản đóng góp của UBND xã;
Giám sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2021 và việc thực hiện 

chính sách hậu phương quân đội;
Giám sát công tác thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh năm học 2021-

2022 đối với trường Mầm Non và Trường Tiểu học cơ sở.
Giám sát Hoạt động của HTXDVNN xã;
Giám sát quản lý, quy hoạch sử dụng đất đai của UBND xã và các cơ sở thôn;
2.2. Giám sát chuyên đề:
a) Đối với thường trực HĐND xã:
Giám sát công tác quản lý đất đai mà trọng tâm là việc thực hiện triển khai quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công tác tiếp nhận giải quyết các thủ tục liên quan 
đến việc chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất; Công tác quản lý vệ sinh môi 
trường.

Giám sát việc thực hiện thu, chi ngân sách xã năm 2021.



Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác Quốc phòng, quân sự địa phương;
3. Công tác khác
Bên cạnh các hoạt động giám sát năm 2021, Hội đồng nhân dân xã còn tổ chức 

thực hiện một số công tác khác như:
- Hoạt động của một số cơ sở thôn trên địa bàn xã;
Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp hội đồng nhân dân xã theo đúng 

Luật định;
Trên đây là Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát năm 2022, Thường 

trực HĐND xã trình kỳ họp thứ 03 HĐND xã xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban thường vụ Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.
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