
HQ! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN TUY AN Dc Ip  - Tr do - Hnh phüc 

S: I 0/KH-HDND Tuy An, ngày 15 tháng 02 nám 2023 

KE HOACH KHAO SAT 

Cüa Thu'o'ng trirc HBND huyn 6 tháng du nárn 2023 

Can cr Lut T chirc chInh quyn dja phuong näm 2015; Lut Sira di, b 
sung mt so diêu cüa Lut To chrc ChInh phü và Lut To chirc chInh quyên dja 
phuang närn 2019; 

Can cir Lut hot dng giám sat cüa Quôc hi và Hi dông Nhân dan 
närn 2015; 

Thirc hin Nghj quyêt so 11/NQ-HDND ngày 15/7/2022 cüa HDND huyn ye 
Chucing trinh giárn sat cüa HDND huyn näm 2023; Kê hoch so 08/KH-HDND 
ngày 31/01/2023 ye hoat  dng cña Thtr&ng trrc I-IDND huyn Tuy An nãm 2023; 

ThLthng trirc HDND huyn xây dirng k hoch khão sat 6 tháng du nãm 
2023 nhi.i sau: 

I. Muc dIch, yêu câu 
1.Muc dich 
Dê giüp Thu&ng trçrc Hi dlông Nhân dan huyn näm rO tInh hInh hot dng 

cña Thu?yng trirc HDND các xa, thj trân trên dija bàn huyn trong thii gian qua. 
Nhärn Dánh giá nhQng kêt qua dat  thrçc,  han  che, bat cap, khó khän, vuâng 

mac. Dê xuât, kiên nghj nhung bin pháp kjp thxi khäc phic dê tO chüc thirc hin 
trong qua trInh hoat dng cüa Thithng tlVc  HDND cap xã duçc tot han. 

2. Yêu câu 
Xem xét, dánh giá day dü, khách quan, trung thirc, dung quy djnh cüa pháp 

!utt; dam bào thrc hin dung thèi gian và tiên d d die ra trong Kê hoach kháo sat. 

I!. Ni dung, phu'ong pháp và di ttrçrng khão sat 

1. V ni dung khão sat 
- Kho sat các nOi  dung hoat dng cüa Thung trirc HDND, các Ban HDND. 
- Vic triên khai thirc hin Nghj quyêt HDND các cap. 
- Môc th?xi gian kháo sat t& dâu nhim kS'  2021-2026 den nay. 
2. Phung pháp to chu'c khão sat 
Thành lap doàn kháo sat, kháo sat trirc tiêp die nghe, thu thp, nàm bat thông 

tin các ni dung lien quan den cong tác hoat dng cüa Thung trirc HDND các xã, 
thj trân. 

Doàn khâo sat và các don vj, dia phuang chju sir kháo sat cn phài xem xét, 
dánh giá day dU, trung thuc, khách quan, dung quy djnh cüa tmg dja phuong. 

3. Bôi tuqng khão sat: 
Thu'ng truc HDND các xã, thj trân. 
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III. Thôi gian và thành phn doàn khão sat 

Th'ii gian khão sat cña Th.thng trirc HDND huyn bt dAu tü ngày 28/02 
den ngày 03/3/2022 (co thông báo ljch kháo sat cy). 

A , 2. Thanh phan doan khao sat 
Doan khão sat do Thuèng tr?c HDND huyn lam tnxàng doãn, Lãnh dao  các 

Ban HDND huyn, Lãnh dao  Phông Ni yin , Länh diao và Chuyên viên Van phông 
HDND&UBND huyn (Thy theo tInh chat và ni dung cüa cong tác khão sat, 
Thung trinrc  HDND huyn s thông báo, quyêt djnh thành 1p Doàn khâo sat cho 
phü hcip vói tInh hInh ci the). 

IV. To chirc thu'c hiên 

Giao Van phông HIDND&UBND tham mru Thu?mg trinrc HDND huyn X.y 
dinrng Dé cuong khão sat, thông báo triên khai thçrc hin kê hoach  khão sat, quyêt 
djnh thành lap Doàn khâo sat và theo dOi, tOng hqp báo cáo két qua kháo sat dñng 
theo quy ché hoat  dng. Dông thyi, bô tn xe (hoc thuê xe ô to) và kinh phi phçic 
v'n Doàn khão sat cüa Thung trinrc  HDND huyn. 

Các dcin vj chiu sinr kháo sat tao  diu kin thu.n igi, cir thành phn tham du 
khi doàn den khào sat ('xay dy'ng báo cáo theo dé cu'ong, cung cap thông tin, tài 
lieu có lien quan den ni dung kháo sat ...) die Thu?mg trVc  HDND huyn thinrc hin 
Co hiu qua chixng trInh kháo sat 6 tháng dâu näm 2023. 

Yêu c.0 các co quan, don vj có lien quan trin khai thrc hin./. 

N.ii nhin: 
- Ti' HIJ (báo cáo); 
- UBND -UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban HDND huyn; 
- TI' HDND các xâ, thj trân; 
- CVP, PCV VP. HDND&UBND huyn; 
- Luu VT, HCQT, TH(o). 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
XA Bc lap -Tr do- Hnh phüc 

So: /BC-HDND ,  ngày  tháng 02 nám 2023 

BE CO1G BAO CÁO 
Tinh hInh hot dng cüa Thu'ô'ng trirc HBND xã .tü' dãu nhirn 

k 2021-2026 den nay 

KInh gü'i: Thumg trirc Hi dng Nhân dan huyn 

Can cir Lut T chic ChInh quyn da phng ngày 19/6/2015; Lut Süa 
dôi,bO sung rnt so diêu cüa Lut To chic ChInh phü và Lu.t To chüc chInh 
quyên dja phu'cing nãrn 2019; 

Càncir  
Thuc hiên . 
Thumg trirc HDND xã báo cáo két qua thirc hin thim v 

cu th nhu sau: 

I. TINH HiNH TO CHU'C HOAT DQNG CUA THIfONG TRVC HOND 
XA, TH! TRAN... 

II. KET QUA THC HIN NHIM VIJ 
1. TInh hInh hot dng cia Thuông truc HDND, các Ban HDND, T di 

biêu HDND và Dai biêu HDND. 

2. T chirc các k' hçp Hi dng Nhân dan 

3. Hot dng giárn sat 

- Giám sat chuyên d 

- Giám sat thi.thng xuyên 
+ Giám sat vic thi'c hin nhim vii phát trin kinh t - xã hi, quc 

phOng-an ninh) trên dja bàn xã... 

+ Giám sat các van bàn cüa UBND cüng cp ban hành.... 

+ Giárn sat vic trä Ri kin, kin nghj cüa cir tn. 

+ Giárn sat viêc trin khai thrc hin Nghj quyt HDND các c.p. 

- Cong tác kháo sat thuing xuyên, kháo sat theo kin, kin nghj cüa Cu 
tn, khâo sat các dir anlcông trInh do UBND cüng cap trInh ti kS'  hçp HDND. 

- Cong tác thâm tra các bi dung do UBND trInh ti kS'  hop. 

4. Hot dng tip cong dan; cong tác tip nhn và xü 1 don thu khiu ni, 
tO cáo cüa cong dan. 

5. Cong tác tài chInh - k toán (viéc thzic hién Nghj quyé't s 73/2012/NQ-

HDND tinh Phi Yen ngày 13/12/20 12 cia HDND tinh Phi Yen ye viçc quy djnh môt 

s ché' do chi tiêu báo dam cia HDND các cá'p tinh Phi Yen và Nghj quyé't sO' 

* 
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81/2016/NQ-HDND ngày 16/12/2016 cz-a HDND tinh Phi Yen, sza di b sung Nghf 

quyé't s 73/2012/NQ-HDND ngày 13/12/2012 cia HDND tin/i Phz Yen). 

6. Thirc hin cong vic thung xuyen, giái quyêt cOng vic phát sinh giüa 
hai k' hçp HDND. 

III. KIlO KHAN, HN CHE 
iv. BE XUAT — KIEN NGH! 
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