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32/BC-TTHĐND 01/12/2020

PHỤ LỤC 01
Các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh thực hiện
giám sát và khảo sát trong năm 2020
(ban hành kèm theo Báo cáo số 32 /BC-TTHĐND ngày 01 / 12 / 2020
của Thường trực HĐND tỉnh)
1. Nội dung do Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát:
(1) Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày
13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu
hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
(2) Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày
05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh
Kon Tum giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2025 và các nghị quyết
sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND.
2. Nội dung do Ban Pháp chế thực hiện giám sát và khảo sát:
(1) Giám sát việc chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam và thi hành án
hình sự trên địa bàn tỉnh;
(2) Khảo sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ
họp thứ 9 HĐND tỉnh;
(3) Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày
11/12/2019 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản
lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng tại kỳ họp thứ 9 HĐND
tỉnh;
(4) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày
09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tổ chức, xây dựng, huấn
luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh
KonTum giai đoạn 2017–2020;
(5) Khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2020/NQHĐND ngày 16/7/2020 của HĐND tỉnh về “Quy định chức danh, số lượng, một
số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố
trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
(6) Khảo sát thực tế tình hình quản lý, sử dụng biên chế hiện nay của Bệnh
viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng;
(7) Khảo sát tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước
và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Nội dung do Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện giám sát và khảo
sát:

(1) Giám sát tình hình triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 2025;
(2) Khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển dược liệu
gắn với chế biến, tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
(3) Khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà
nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
(4) Khảo sát tình hình thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tạo các điểm
định canh định cư tập trung theo quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của
Thủ tướng Chính phủ;
(5) Khảo sát tình hình thực hiện các khoản thu, dịch vụ, hỗ trợ hoạt động
giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập.
4. Nội dung do Ban Văn hóa - xã hội thực hiện giám sát và khảo sát:
(1) Giám sát công tác quản lý nhà nước về hệ thống thiết chế văn hóa, thể
thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2016-2020;
(2) Khảo sát địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn; các trường học phục vụ
thẩm tra trình Kỳ họp 10 HĐND tỉnh khóa XI.
5. Nội dung do Ban Dân tộc thực hiện giám sát và khảo sát:
(1) Giám sát tình hình triển khai, thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày
31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ
phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
(2) Khảo sát tình hình triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015
-2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn tỉnh

