
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH CÀ MAU                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Số:         /NQ-HĐND                              Cà Mau, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện  

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

trên địa bàn tỉnh Cà Mau  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

 

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

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; 

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 

năm 2023; 

 Xét Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghịi quyết thành lập Đoàn 

giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

 Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tám đã thảo luận và 

thống nhất. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

 Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về “kết quả triển 

khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau”, như sau:  

1. Đối tượng giám sát 

- Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở, ngành tỉnh có liên quan; 

- Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; 

- Ủy ban nhân dân một số xã, phường, thị trấn. 
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2. Phạm vi giám sát: kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

3. Nội dung giám sát: 

- Công tác triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương, ban hành quy 

định của địa phương, văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan về việc thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; 

- Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh thời gian qua; 

- Tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian tới; 

- Đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;  

- Nguyên nhân của kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập; đề xuất 

giải pháp, phương hướng và những kiến nghị đến cấp thẩm quyền để giải quyết các 

tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. 

3. Kế hoạch giám sát: 

Thời gian tiến hành giám sát: Dự kiến trong tháng 3 - 4 năm 2023. 

Đoàn giám sát có nhiệm vụ xây dựng đề cương báo cáo để cơ quan chịu 

giám sát báo cáo; thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo, chương trình, 

thành phần Đoàn giám sát cho cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đúng nội 

dung, kế hoạch giám sát (ban hành kèm theo Nghị quyết này). 

4. Thành phần Đoàn giám sát 

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn; 

- Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn; 

- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn; 

- Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên; 

- Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên; 

- Một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên; 

- Mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

thành viên; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thư ký 

đoàn; 

- Trong trường hợp xét thấy cần thiết, giao Trưởng đoàn quyết định bổ sung 

thành phần tham gia Đoàn giám sát để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Điều 2. Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển 

khai, tổ chức giám sát kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo đúng quy định, nội dung, kế 
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hoạch đề ra. Khi kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám 

sát với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi báo cáo để Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, giám sát tại kỳ họp gần nhất.   

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại 

biểu Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp 

thứ Tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./.  
    

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hải 
 


