
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

 

Số: 02/QĐ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Muộn, ngày 01 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập đoàn giám sát việc quản lývà sử dụng 

“ Quỹ vì người nghèo”năm 2020 và năm 2021 của xã. 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ MUỘN 

 

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

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 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015;  

    Căn cứ Chương trình hoạt động năm 2022 của TT HĐND xã Vũ Muộn; 

Thực hiện Nghị quyết số15/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2021 về chương 

trình nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1.Thành lập Đoàn giám sát Ban vận động, quản lý và sử dụng  Quỹ “Vì 

người nghèo” năm 2020 và  năm 2021 của xã gồm các ông, bà có tên sau: 

(có danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Đoàn giám sát thực hiện theo kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát 

của HĐND xã ban hành kèm quyết định này. 

Điều 3.Công chức văn phòng Thống kê,đơn vị được giám sát và các ông, bà 

có tên tại Điều1và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

*Gửi bản điện tử:     

- Thường trực Đảng ủy (b/c); 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Thường trực UBMTTQ xã; 

-Ban vận động quỹ; 

*Gửi bản giấy: 

-Đơn vị được giám sát; 

- Các TV đoàn giám sát; 

- Lưu: VP 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Quang Trực 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Giám sát chuyên đề việc quản lývà sử dụng“ Quỹ vì người nghèo” 

năm 2020 và năm 2021 của xã. 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /QĐ-HĐND ngày  01  tháng 7  năm 2022 

của HĐND xã) 

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015;Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2021 về 

chương trình nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2022. 

Hội đồng nhân dân  xã Vũ Muộn  xây dựng kế hoạch giám sát Ban vận động, 

quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”  năm 2020 và năm 2021 của xãnhư sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đánh giá kết quả vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 và năm 2021 

của xã. 

Trao đổi, rút kinh nghiệm về công tác quản lý, sử dụng nguồn Quỹ “Vì người 

nghèo” đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận 

động trong thời gian tới. 

Đoàn giám sát tổ chức giám sát theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch 

đề ra. 

 Đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị đầy đủ báo cáo bằng văn bản liên quan đến 

nội dung giám sát, phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan các nội dung theo đề 

cương giám sát và thực hiện theo các yêu cầu của đoàn giám sát. 

II. PHẠM VI, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT 

1. Phạm vi giám sát 

Giám sát Ban vận động, quản lý và sử dụng Qũy “Vì người nghèo” năm 

2020,và năm 2021 của xã. 

2. Hình thức, đối tượng giám sát 

 Giám sát trực tiếp đối với Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người 

nghèo” năm 2020 và năm 2021 của xã. 

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT 

1. Nội dung 

Giám sát theo đề cương gửi kèm kế hoạch. 

        2. Phương thức giám sát. 

- Quyết định thành lập Ban Vận động Qũy năm 2020 và năm 2021 xã; 

- Báo cáo kết quả vận động, quản lý, sử dụng Quỹ năm 2020 và năm 

2021 của xã,  

- Toàn bộ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác vận động, 

quản lý và sử dụng Quỹ; 

- Số dư Quỹ đến thời gian kiểm tra; 

IV. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT 



 

 

 

1. Thành phần  

- Đoàn giám sát: (Theo Quyết định thành lập Đoàn giám sát). 

- Ban Vận động Quỹ năm 2020 và năm 2021 của xã 

2. Thời gian, địa điểm giám sát:  

- Thời gian 14h00’’ngày 15/7/2022 Giám sát trực tiếp tại UBND xã. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn giám sát. 

Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND xã bố trí thời gian tham gia Đoàn 

giám sát đầy đủ để nâng cao chất lượng giám sát. 

2. Đơn vị được giám sát 

Chuẩn bị  báo cáo bằng văn bản và các điều kiện cần thiết phục vụ giám sát, 

bố trí thành phần, địa điểm làm việc với Đoàn giám sát; phân công chuẩn bị báo 

cáo liên quan đến nội dung giám sát.(Ban vận động quỹ  gửi báo cáo trước ngày 

13/7/ 2022) 

Lưu ý:Kế hoạch này thay cho giấy mời, đề nghị các đồng thành viên đoàn 

giám sát TT HĐND và các đại biểu HĐND xã tham gia đoàn giám sát sắp xếp 

công việc tham gia cùng đoàn để triển khai kế hoạch trên đạt hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND xã Vũ Muộn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐOÀN GIÁM SÁT 

Giám sát việc quản lý và sử dụng“Quỹ vì người nghèo” 

năm 2020 và năm 2021 của xã 

 

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 

của TT HĐND xã Vũ Muộn) 

           I. THÀNH VIÊN ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Ông Đinh Quang Trực, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã -  Trưởng 

đoàn. 

 2. Bà Nông Thị Nhung,Phó Chủ tịch HĐND - PhóTrưởng đoàn. 

3.ÔngĐinh Duy Khánh,Đại biểu HĐND xãđơn vị bầu cử số 01- Thư ký 

Đoàn giám sát. 

4. Bà Hoàng Thị Siên, Đại biểu HĐND xã đơn vị bầu cử số 02, Thành viên. 

5. Bà Đinh Thị Tuyết, Đại biểu HĐND xã đơn vị bầu cử số 03, Thành viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO  

Giám sát việc quản lý và sử dụng“ Quỹ vì người nghèo” 

năm 2020 và năm 2021 của xã 

 

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 01tháng 7 năm 2022 

của TT HĐND xã Vũ Muộn) 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

 Đánh giá khái quát tình hình chung của đơn vị;thực trạng hộ nghèo, cận 

nghèo? những thuận lợi, khó khăn. 

           II.Công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ. 

1. Công tác triển khai thực hiện 

2.Công tác tuyên truyền, vận động 

III. Kết quả thực hiện ủng hộ Quỹ “ vì người nghèo” 
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý và sử dụng quỹ vì người 

nghèo. 

           2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, các văn bản liên 

quan đến thực hiện quản lý và sử dụng quỹ. 

           3. Quy trình thực hiện vận động, xây dựng, sử dụng quỹ. 

4. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo việc thực hiện quản lý và 

xây dựng quỹ vì người nghèo. 

         III. Đánh giá chung. 

1. Mặt được. 

2. Mặt tồn tại hạn chế. 

3. Nguyên nhân 

4. Đề xuất kiến nghị. 

Lưu ý: Đề nghị đối tượng giám sát (trực tiếp giám sát) chuẩn bị báo cáo 

theo đề cương và gửi báo cáo Thường trực HĐND xã để nghiên cứu trước 

ngày 13/7/2022 
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