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NGHỊ QUYẾT
Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của 

Hội đồng nhân dân thành phố về “Công tác triển khai Đồ án
 quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ NHẤT

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 Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Nghị quyết số 299/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2021;

Căn cứ kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 105-TB/TU ngày 
26 tháng 4 năm 2021 và Thông báo số 135-TB/TU ngày 01 tháng 6 năm 2021;

Xét Tờ trình số 69/TTr-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân thành phố về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội 
đồng nhân dân thành phố về “Công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành 
phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố 
về “Công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045”, cụ thể như sau:

1. Thành phần Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát được ban hành kèm theo 
Nghị quyết này.



2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Đoàn giám sát thực hiện theo quy 
định tại khoản 2 Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; báo 
cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến trước 
khi trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết về kết quả 
giám sát tại Kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm 
kỳ 2021-2026.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ
1. Giao nhiệm vụ tổ chức và phục vụ Đoàn giám sát như sau:
a) Giao Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn, chịu 

trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Đoàn giám sát.
b) Giao Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố làm Phó Trưởng 

đoàn, chủ trì giúp Đoàn giám sát về nội dung của chuyên đề giám sát.
c) Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố 

tham mưu, giúp việc, xây dựng dự toán kinh phí và đảm bảo phục vụ hoạt động của 
Đoàn giám sát.

2. Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm báo cáo các nội dung có 
liên quan công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 theo chức năng, nhiệm vụ của mình; phối hợp và cung cấp các số 
liệu có liên quan khi Đoàn giám sát yêu cầu.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 

biểu quyết thông qua. 
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Đoàn giám sát, các ban của Hội 

đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, Kỳ họp 
thứ nhất thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021./.

CHỦ TỊCH
   Lương Nguyễn Minh Triết


