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HĐND XÃ NGUYÊN GIÁP
ĐOÀN GIÁM SÁT

Số: 09/TB-ĐGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyên Giáp, ngày 21 tháng 3 năm 2023     

THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn giám sát HĐND xã

 về quản lý và sử dụng đất hoa lợi công sản trong khu dân cư, 
phạm vi trên địa bàn xã năm 2022

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 17/02/2023 của HĐND xã về 
thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề về quản lý và sử dụng đất hoa lợi công sản trong 
khu dân cư phạm vi trên địa bàn xã năm 2022. Để thực hiện tốt nội dung giám sát, 
Trưởng đoàn giám sát phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:
 1. Ông Bùi Duy Khương, Chủ tịch HĐND xã - Trưởng đoàn

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đoàn giám sát (ĐGS), ký các văn bản 
do ĐGS ban hành.

- Chỉ đạo việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo.
- Chủ trì các cuộc họp, buổi làm việc của ĐGS; chịu trách nhiệm trước 

HĐND, Thường trực HĐND xã về hoạt động của ĐGS.
- Quyết định thời gian, địa điểm giám sát và thông báo lịch làm việc với 

các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu giám sát.
- Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên ĐGS, đảm bảo cho hoạt 

động giám sát thực hiện hiệu quả và đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo 
quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả giám sát và chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND 
và HĐND xã.

2. Ông Phạm Thanh Xuân, Phó chủ tịch HĐND xã, Phó trưởng đoàn
- Tham mưu giúp đồng chí trưởng đoàn các nội dung trong quá trình giám sát.
- Sau giám sát giúp trưởng đoàn tổng hợp các nội dung và hoàn thiện dự 

thảo báo cáo kết luận của Đoàn giám sát.
- Chịu trách nhiệm điều hành và thực hiện nhiệm vụ thay Trưởng đoàn 

khi được phân công hoặc khi Trưởng đoàn vắng mặt.
    3. Ông Bùi Duy Quý, Trưởng Ban Pháp chế 

- Tham mưu giúp Trưởng đoàn xây dựng dự thảo kế hoạch giám sát, đề 
cương báo cáo cho đơn vị chịu sự giám sát và thực hiện các nội dung theo kế 
hoạch giám sát.

- Tham gia đầy đủ các buổi làm việc của ĐGS; kịp thời báo cáo Trưởng 
đoàn về các vấn đề quan trọng liên quan đến nội dung giám sát.
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- Nghiên cứu báo cáo của UBND xã và có ý kiến tại buổi giám sát, phối 
hợp xây dựng báo cáo kết quả của đoàn giám sát.

4. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia hoạt động giám sát.
4.1. Ông: Đồng Viết Âu, Văn phòng HĐND&UBND xã 
- Liên hệ với đơn vị chịu giám sát chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục 

vụ các buổi giám sát.
- Làm thư ký, ghi biên bản làm việc của đoàn. 
4.2. Ông Phạm Quang Nghị - Trưởng ban KT-XH
- Nghiên cứu báo cáo của UBND xã về kết quả việc quản lý và sử dụng 

đất hoa lợi công sản trong khu dân cư, phạm vi trên địa bàn xã năm 2022.
- Đánh giá thực trạng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên 

nhân việc quản lý và sử dụng đất hoa lợi công sản trong khu dân cư, phạm vi 
trên địa bàn xã năm 2022 trên địa bàn xã.

4.3. Ông Nguyễn Xuân Dương; ông Phùng Văn Lương; ông Kim Văn 
Khánh; bà Bùi Thị Thuận - Thành viên đoàn.

- Sưu tầm và gửi các tài liệu liên quan đến nội dung giám sát cho các 
thành viên đoàn, bao gồm Luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị định 
của Chính phủ, các ban, ngành của Tỉnh, Huyện, Xã liên quan đến.

- Phối hợp cùng các thành viên có liên quan đánh giá kết quả xử lý vi 
phạm thuộc thẩm quyền của UBND xã (việc ban hành các văn bản, việc chấp 
hành của đối tượng, việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thực hiện). Quy trình, thủ 
tục theo đúng quy định pháp luật. 

- Nghiên cứu các quyết định, hợp đồng, tài liệu, danh sách, phụ lục kèm 
theo của UBND xã, về  kết quả việc quản lý và sử dụng đất hoa lợi công sản 
trong khu dân cư, phạm vi trên địa bàn xã năm 2022 trên địa bàn xã.

4.4. Ông Bùi Hữu Báu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã - Thành viên đoàn
- Thẩm tra báo cáo của UBND xã về công tác phối hợp giữa Ủy ban 

MTTQ với các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn 
viên hội viên, thành viên và nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về 
việc quản lý và sử dụng đất hoa lợi công sản trong khu dân cư, phạm vi trên địa 
bàn xã năm 2022 trên địa bàn xã.

- Nghiên cứu báo cáo, tài liệu liên quan của UBND xã về  kết quả thực 
hiện trong quản lý và sử dụng đất hoa lợi công sản trong khu dân cư, phạm vi 
trên địa bàn xã năm 2022 trên địa bàn xã. Phối hợp xây dựng báo cáo kết quả 
của đoàn giám sát.
         6. Trách nhiệm chung của các thành viên Đoàn Giám sát

- Thông báo với đơn vị ( nơi mình công tác) để thu xếp thời gian, công việc 
và tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát của đoàn. Trường hợp đặc biệt không 
đi được phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng đoàn; đồng thời có trách 
nhiệm cử người có năng lực đi thay và chịu trách nhiệm về việc cử người đi thay. 

- Chủ động nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung giám sát để 
tham gia đóng góp vào dự thảo kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo.
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- Tích cực nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát để 
tham gia ý kiến và tham gia xây dựng báo cáo kết quả giám sát.

- Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi làm việc của Đoàn giám sát; kịp thời 
báo cáo Trưởng đoàn về các vấn đề quan trọng liên quan đến nội dung giám sát.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo sự phân công của Trưởng đoàn 
giám sát.

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ của Trưởng đoàn giám sát, đề 
nghị các thành viên thực hiện tốt nội dung Thông báo này./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND xã (để b/c);
- Các thành viên Đoàn giám sát;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các bộ phận có liên quan;
- Lưu: VP.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

Bùi Duy Khương
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