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QUYẾT ĐỊNH  

Chương trình giám sát năm 2023 

 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 

  

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 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 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng 

nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực Hội đông 

nhân dân tỉnh;  

Trên cơ sở ý kiến của các Ủy viên của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Chương trình giám sát năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội 

Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Giám sát thường xuyên: 

a) Thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết theo thẩm quyền và do Hội đồng 

nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công;  

b) Giám sát UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết 

của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và việc ban hành Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân cấp huyện năm 2023; 

c) Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực văn 

hóa - xã hội.  

2. Giám sát chuyên đề:  

Giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách bảo tồn, phát triển 

các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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Điều 2.  

1. Căn cứ vào chương trình giám sát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh phân công Phó Trưởng Ban và các Ủy viên của Ban chuẩn bị, tổ 

chức triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình giám sát. Các Ủy viên 

của Ban có trách nhiệm nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong quá trình triển khai 

giám sát; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện 

chương trình giám sát năm 2023 có chất lượng và hiệu quả.    

2. Tùy thuộc vào tình hình thực tiễn của địa phương, Ban có trách nhiệm tham 

mưu, đề xuất việc tổ chức phiên trả lời chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ họp 

Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức hoạt động phiên giải trình tại phiên họp của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về những nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - 

xã hội.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban, Phó Trưởng 

Ban và các Ủy viên của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh có trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ủy viên Ban VHXH; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng CTHĐND, App, Web; 

- Lưu: VT, CV (3). 

 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thảo Nguyên  
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