
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-HĐND Bình Dương, ngày       tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  

về tái giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm 

 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

THƯỜNG TRỰC 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; 

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về 

tái giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương.  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mời đại diện một số cơ quan tham gia 

Đoàn giám sát. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Phạm vi, đối tượng, đơn vị chịu sự giám sát, nội dung, kế hoạch giám sát 

1. Phạm vi, đối tượng giám sát:  

a) Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh về tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Thông báo số 83/TB-HĐND ngày 06 tháng 11 

năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình 

triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương và Thông báo số 78/TB-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2017 về kết luận của 

Thường trực HĐND tỉnh về hoạt động giải trình tại phiên họp lần thứ 17 về tình 

hình kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017.  
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b) Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh. 

2. Đơn vị chịu sự giám sát 

- UBND tỉnh. 

- Các chủ đầu tư dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh.  

3. Nội dung, kế hoạch giám sát được ban hành kèm theo Quyết định này. 

 Điều 3. Đoàn giám sát có nhiệm vụ tổ chức giám sát theo đúng quy định tại 

Điều 70 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và kế hoạch 

được ban hành kèm theo Quyết định này.  

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện để phục vụ đợt 

giám sát.  

Điều 4. Thành viên Đoàn giám sát, đại diện các cơ quan tham gia Đoàn giám 

sát, đơn vị chịu sự giám sát và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Thành phần Đoàn giám sát tại Điều 1; 

- Đơn vị chịu sự giám sát; 

- LĐVP, Phòng Tổng hợp (4), Phòng HCTCQT; 

- Lưu: VT, Phương. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Văn Minh 
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