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CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dương Kinh, ngày /f Stháng jT~nãm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đoàn giám sát “ Việc thực hiện chính sách giảm nghèo,
công tác giáo dục và đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn quận
giai đoạn 2016-2018”*
THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN DƯƠNG KINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết sổ 60/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND quận về
Chương trình giám sát năm 2019;
Xét đề nghị của các Ban HĐND, Vãn phòng HĐND và UBND quận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát của HĐND quận về thực hiện chính
sách giảm nghèo, công tác giáo dục và đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn
quận giai đoạn 2016-2018.
Thành phần Đoàn giám sát gồm:
1. Ông Đồng Duy Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận, Trưởng đoàn;
2. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐND quận, Phó Trưởng đoàn;
3. Ông Trịnh Văn Tụy, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận, Phó
Trưởng đoàn;
4. Bà Trần Thị Tuyết-Phó Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận, Thư ký;
5. Bà Đỗ Bích Vân-Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận, thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN quận, Thành viên
Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận;
7. Bà Trịnh Thị Ngọc Diệp- Phó Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo quận,
Thành viên Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận, Thành viên;
8. Ông Đỗ Đức Thời-Thành viên Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận, Chủ
tịch UBND phường Anh Dũng, Thành viên;
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9.
Thành viên.

Bà Vũ Hằng Nga-Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận,

Điều 2. Đoàn giám sát, các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm
thực hiện Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo quyết định này, thông báo kết
luận giám sát tới các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan theo
quy định, báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND quận.
Điều 3. Thành viên Đoàn giám sát có tên tại điều 1 và các cơ quan liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- TTQU (để báo cáo)
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN quận;
- Như Điều 3;
- Các phòng, ban thuộc quận;
- TT HĐND, ƯBND các phường;
- Cổng TTĐT quận;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRựC HĐND
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KÉ HOẠCH GIÁM SÁT
Việc thực hiện chính sách giảm nghèo, công tác giáo dục
và đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2018.
(Ban hành kèm theo Quyết định sốẨ^/QĐ-HĐND ngàỵịi/^72019)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích
- Xem xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giảm
nghèo, công tác giáo dục và đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn quận giai
đoạn 2016-2018.
- Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng
măc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong
tô chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chính sách giảm nghèo,
công tác giáo dục và đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn quận giai đoạn
2016-2018.
- Đe xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu
quả thực hiện chính sách giảm nghèo, công tác giáo dục và đào tạo nghề cho lao
động trên địa bàn quận trong thời gian tới
2. Yêu cầu
- Xem xét, đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng quv định của
pháp luật;
- Đảm bảo thời gian và tiến độ theo Kế hoạch giám sát.
3. Báo cáo kết quả giám sát với HĐND quận.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐÓI TƯỢNG GIÁM SÁT.
1. Nội dung: Giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách,
pháp luật về thực hiện chính sách giảm nghèo, công tác giáo dục và đào tạo nghề
cho lao động trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2018.
2. Hình thức giám sát: Kết họp khảo sát và làm việc trực tiếp với các
đơn vị được giám sát;
3. Đối tượng giám sát
- UBND quận;
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận;
- Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên quận;
- UBND một số phường;
3

Jk

III. THÀNH PHẦN THAM D ự
1. Thành viên Đoàn giám sát (theo Quyết định thành lập Đoàn giám sát)
2. Đại biểu mời dự: Đại diện lãnh đạo ủy ban MTTQVN quận, phòng Tài
chính-Ke hoạch, phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị, phòng Y tế, Ngân hàng
Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội quận, Thường trực HĐND, UBND phường
liên quan.
IV. THỜI GIAN THựC HIỆN
1. Các đon vị được giám sát xây dựng báo cáo theo đề cưong của Đoàn
giám sát và gửi về Thường trực HĐND quận qua Văn phòng HĐND và UBND
quận trước Ngày 26 tháng 9 năm 2019
2. Tổ chức tổng họp báo cáo và tiến hành giám sát trực tiếp tại các đơn vị
trong tháng 10 năm 2019, cụ thể như sau:
- Từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019: Đoàn giám sát làm việc
trực tiếp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, Trung tâm dạy nghề
và giáo dục thường xuyên quận, UBND một số phường (Có thông báo cụ thể
sau)
- Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019: Tổng hợp báo cáo giám
sát và làm việc với UBND quận.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận là đơn vị thường trực giúp Đoàn giám
sát triến khai nội dung giám sát và tổng họp báo cáo kết quả giám sát.
2. Các thành viên Đoàn giám sát có trách nhiệm bố trí thời gian để tham
gia đây đủ các buổi làm việc của Đoàn theo kế hoạch, chủ động nghiên cứu tài
liệu và tham gia ý kiến tại các buổi làm việc.
3. Văn phòng HĐND và UBND quận phát hành giấy mời, mời thành phần
dự các buôi làm việc của Đoàn giám sát. Tổng hợp báo cáo gửi của các đơn vị
và tông hợp nội dung các buổi làm việc của Đoàn giám sát; đảm bảo các điều
kiện phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát theo quy định.
4. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường được
giám sát, chỉ đạo xây dựng báo cáo, bố trí địa điểm, thành phần làm việc theo
yêu cầu của Đoàn giám sát.
Thường trực HĐND quận đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn
bị tài liệu, chủ động phối hợp để Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ./.
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