ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 92 -CV/TU

Phan Thiết, ngày 24 tháng 12 năm 2015

V/v thực hiện công tác giám át
ph n iện xã hội năm 2016

Kính gửi: - Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan.
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
(khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thường trực Tỉnh ủy đ thống
nhất nội dung, đối tượng và thời gian giám sát năm 2016 của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (kèm theo).
Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, l nh đạo U ND
tỉnh và các sở, ngành: Xây dựng, Y tế, Tư pháp, Công thương, Lao động,
Thương binh và X hội, ảo hiểm x hội tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh
ình Thuận, Ngân hàng chính sách x hội tỉnh phối hợp, tạo điều iện để y
ban ặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - x hội tỉnh thực hiện
ế hoạch giám sát năm 2016; đồng thời, cung cấp thông tin cụ thể về nội
dung các dự thảo văn bản hoặc các đề án, dự án cần phản biện để y ban ặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - x hội tỉnh thực hiện việc phản
biện x hội.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- ặt trận, các đoàn thể chính trị - x hội tỉnh;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ Í THƯ
(đã ký đóng dấu)

Dương Văn An
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NỘI DUNG GIÁM SÁT
của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2016
(Kèm theo Công văn ố 92-CV/TU, ngày 24/12/2015
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-------------1- Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:
* Nội dung 1:
Việc tham mưu U ND tỉnh giải quyết phản ánh, iến nghị của cử tri hu
phố 8, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh về việc cấp giấy phép xây dựng cho
Công ty TNHH Thanh Quang.
- Đối tượng giám sát: Sở Xây dựng.
- Thời gian giám sát: Tháng 06/2016.
* Nội dung 2:
Việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn tỉnh theo Nghị
định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách
phát triển thủy sản.
- Đối tượng giám sát: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận.
- Thời gian giám sát: Tháng 9/2016.
2- Hội Nông dân tỉnh:
* Nội dung 1:
Việc tham mưu triển khai thực hiện chính sách dạy nghề cho lao động
nông thôn theo Đề án “Đào tạo cho lao động nông thôn tỉnh Bình Thuận đến
năm 2020” được phê duyệt theo Quyết định số 294/QĐ-UBND, ngày
27/01/2011 của UBND tỉnh.
- Đối tượng giám sát: Sở Lao động - Thương binh và X hội.
- Thời gian giám sát: Tháng 6/2016.
* Nội dung 2:
Việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân tham gia xúc tiến thương mại,
tiếp cận thị trường, quảng bá thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ thông
tin về định hướng thị trường, giá cả hàng hóa cho nông dân theo Kế hoạch số
2941-KH/UBND, ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết
định số 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
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- Đối tượng giám sát: Sở Công thương.
- Thời gian giám sát: Tháng 10/2016.
3- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:
* Nội dung:
Việc tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ
nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số hi sinh con đúng chính sách dân số
trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2015 của Chính
phủ.
- Đối tượng giám sát: Sở Y tế.
- Thời gian giám sát: Tháng 6/2016.
4- Hội Cựu Chiến binh tỉnh:
* Nội dung 1:
Việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức trả lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với Cựu chiến binh theo Khoản 5 Điều 53 của
Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
- Đối tượng giám sát: Bảo hiểm xã hội tỉnh.
- Thời gian giám sát: Tháng 4/2016.
* Nội dung 2:
Việc thực hiện nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo là Cựu chiến
binh nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh theo Quyết định số
34/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2014 của Ngân hàng chính sách xã hội.
- Đối tượng giám sát: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.
- Thời gian giám sát: Tháng 7/2016.
5- Liên đoàn Lao động tỉnh:
* Nội dung:
Việc triển hai, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức đối thoại, thương lượng
và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp đ quy định trong Luật
lao động.
- Đối tượng giám sát: Sở Lao động - Thương binh và X hội.
- Thời gian giám sát: Tháng 9/2016.
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6- Tỉnh Đoàn Thanh niên:
* Nội dung 1:
Việc tham mưu và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật trong thanh niên theo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh
Bình Thuận, giai đoạn 2012 - 2020 (Ban hành theo Quyết định số 1404/QĐUBND, ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh).
- Đối tượng giám sát: Sở Tư pháp.
- Thời gian giám sát: Tháng 4/2016.
* Nội dung 2:
Việc tham mưu và triển khai thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức
khỏe sinh sản cho thanh niên theo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình
Thuận, giai đoạn 212 - 2020 (Ban hành theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND,
ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh).
- Đối tượng giám sát: Sở Y tế.
- Thời gian giám sát: Tháng 9/2016.
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