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KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 Tờ trình số      /TTr-HĐND ngày      tháng      năm 2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số     /BC-HĐND-PC ngày      

tháng    năm 2022 của Ban pháp chế Hôị đồng nhân dân tỉnh ; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

                                      

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thống nhất bổ sung chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân 

tỉnh năm 2022. 

Bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 02 

tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về chương trình giám 

sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022, với nội dung: “Giám sát tình hình huy 

động và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ bổ sung chương trình 

giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện; chỉ đạo việc thực hiện chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân 

tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.   
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2. Giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ bổ sung chương trình 

giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện 

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo, điều hòa của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh, xây dựng chương trình giám sát của Ban; báo cáo kết 

quả thực hiện chương trình giám sát của Ban với Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh theo quy định.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ 

họp thứ 6 thông qua ngày      tháng     năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua./. 

 Nơi nhận:              CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 

- TTTU, TTHĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, 

BTTUBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐVP, các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT. 
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