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NGH! QUYET
V k hoich t chfrc các k hQp thuong 1 nãm 2020
cüa Hi dung nhân dan huyn
HQI BONG NHAN DAN HUYN
iuioA XIX, KY HQP TH1 10
Can c& Lut TI chic chInh quyn dja phuvng nám 2015;
Sau khi xem xét Ta trInh sl 30/TTr-HDND ngày 12 tháng 12 nàm 2020 cia
Thtr&ng try'c Hç5i dIng nhân dâii huyn ye' ke' hogch tl ch&c các kj) hQp thzthng l
nám 2020 cia H5i dIng nhán dan huyn và kiln tháo lun cüa các dgi bilu Hi
dIng nhdn dan huyn,
QUYET NGH!:
Ban hành k hoch th chrc các kS' hçp thung 1 näm 2020 cüa Hi dung
nhân dan huyn khóa XIX, gm mt s ni dung chü yu sau:
.A
Dieu
1. Ky hçp gnxa nam 2020
1.Thii gian: Dr kin din ra 2 ngày, trong khoâng t1r ngày 20-30/7/2020.
2. Dja dim: Hi trueing Lien cci, Co quan Uy ban nhân dan huyn.
3. Các ni dung trInh kr h9p:
a. Các n5i dung thu'&ng /ç
- Báo cáo dánh giá tInh hInh kinh tê - xã hi, quôc phông- an ninh 6 tháng
du näm, phuong huóng, thim v11 6 tháng cuôi nAm 2020;
- Báo cáo kt qua thirc hin dir toán thu, chi ngân sách Nhà nuóc 6 tháng du
nàm và quyêt toán thu, chi ngân sách Nba nuâc nàm 2019;
- Báo cáo dánh giá tInh hInh thc hin kê hoch dâu tu cong 6 tháng dâu
näm, nhim v1i, giái pháp 6 tháng cuui näm 2020;
ban nhân dan huyn 6
- Báo cáo kt qua cong tác chi do, diu hành cüa
tháng du näm 2020;
- Báo cáo k& qua cong tác tip dan, giãi quy& don thu khiu ni, tO cáo và
Mu tranh phông, chng tham nhüng, lang phi 6 tháng dâu näm, phuong hurng,
nhim vi,i 6 tháng cuM nàm 2020;
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- Báo cáo kêt qua giái quyêt các kin, kin nghj cüa cir tn gri dn kS' hpp
thu 10 Hi dông nhân dan huyn;
- Báo cáo hot dng cüa Hi dng nhân dan huyn và các ban Hi dng nhân
dan huyn 6 tháng dâu näm, nhim vii 6 tháng cuM nàm 2020;
- Báo cáo cüa Thu&ng trrc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan
huyn ye kêt qua các cuc giám sat chuyên d 6 tháng dâu näm 2020;
- Báo cáo tong hqp kiên, kin nghj cüa cü tn gui dn k' h9p;
- Báo cáo thâm tra cüa các ban Hi dOng nhân dan huyn v các báo cáo, t
trinh, dê an và dir thão nghj quyt trInh kS' hçp;
- Báo cáo cüa Ban Thuông tr1ic U ban M.t tr.n T quc huyn v cong tác
giám sat và tham gia xây drng chInh quyn 6 tháng dâu näm 2020;
- Báo cáo cüa Vin kiêm sat nhân dan huyn ye kt qua hoat dng 6 tháng
du näm, nhim v1i 6 tháng cui näm 2020;
- Báo cáo cüa Tôa an nhân dan huyn ye k& qua hoat dng 6 tháng du nàm,
nhim v11 6 tháng cui näm 2020;
- Báo cáo cüa Chi CiiC Thi hành an dan sir v kt qua hoat dng 6 tháng d.0
nàm, nhim vi 6 tháng cui näm 2020;
- Dr kiên chuong trinh giám sat cüa Hi dOng nhân dan huyn näm 2021
(nu co).
b) Các nç51 dung c4r kiên trInh Hçi dông nhán dan ban hành nghj quyê't
chuyên d
Diu 2. KS' hçp cuôi nàm 2020
1 Th?ii gian: Di kin din ra 2 ngày, trong khoâng tü ngày 10-20/12/2020.
2. Dja dim: Hi tnring Lien cci, Co quan Uy ban nhân dan huyn.
3. Các nOi dung trInh k5r hçp:
a. Các n5i dung thwàng kj):
- Báo cáo dánh giá tInh hInh kinh t - xã hi, quOc phông - an ninh 11am 2020,
mic tiêu, nhim vii phát triên kinh tê - xâ hi, quôc phàng - an ninh näm 2021;
- Báo cáo dánh giá tInh hmnh dàu tu phát triên näm 2020, nhim vi, giãi pháp
nàm 2021;
- Báo cáo két qua th%rc hin dir toán thu, chi ngân sách Nhà nixóc näm 2020
và du toán thu, chi ngân sách Nhà nuOc näm 2021;
- Báo cáo kêt qua giãi quyt các S' kiên, kiên nghj cüa cu tn gui k5' h9p giva
näm 2020;
- Báo cáo kêt qua cOng tác chi dto, diêu hành cüa US' ban nhân dan huyn
näm 2020;
- Báo cáo kêt qua cong tác tiep dan, giãi quyêt don thu khiêu nui, tO cáo và
Mu tranh phông, chéng tham nhQng, lang phi nàm 2020, phuong hithng, nhim yu
näm 2021;
- Báo cáo hoat dng cüa Hi dông nhân dan huyn và các ban Hi dOng nhân
dan huyn näm 2020, nhim vi näm 2021;
- Báo cáo cüa Thu&ng trirc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dOng nhân dan
huyn ye kt qua các cuc giám sat chuyen d 6 tháng cuôi näm 2020;
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- Báo cáo tng hçp kin, kin nghj cüa ci'r tn giri dn kS' hçp;
- Báo cáo kêt qua th1rc hin các ni dung cht van tai kS' h9p thithng 1 gitra
näm 2020;
- Báo cáo thâm tra cüa the ban Hi dng nhân dan huyn v các báo cáo, t
trInh, d an và dir thão nghj quy& trInh k' hçp;
- Báo cáo cüa Ban Thu&ng tr%rc U ban Mt tr.n To quôc huyn ye cong tác
giám sat và tham gia xây dimg chInh quyn näm 2020;
- Báo cáo cüa Vin kim sat nhân dan huyn, Tôa an nhân dan, Chi ciic Thi
hành an dan s1r ye két qua hoat dng nàm 2020, nhim vi nàm 2021;
- Ngh quyêt cüa Hi dOng nhân dan huyn ye vic t chi'rc các k' hçp
thu&ng 1 näm 2021.
Ngoài các ni dung trén, theo yêu cu nhim vii thirc tin cüa dja phucing,
Thu?mg tr11c Hi dông nhân dan huyn xem xét, diêu chinh, b sung mt s ni
dung thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Hi dong nhân dan huyn, dáp irng kjp
thji các m11c tiêu phát triên kinh t - xâ hi cüa huyn.
NhQng ni dung nêu trén nêu xét thây can thiêt và theo dê nghj cüa Uy ban nhân
dan huyn, các dai biu Hi dông nhân dan huyn, Thu&ng trrc Hi dông nhân dan
huyn t chire k5' hçp bat thumg trong nm 2020 d xem xét và quyêt djnh.
Diu 3. Giao Thu?mg trire Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan huyn, các
co quan, dn vi lien quan can cü trách nhim, thâm quyn to chtrc trin khai th%rc
hin Nghj quyt.
Nghj quyt nay dã ducic Hi dng nhân dan huyn khóa XIX, KS' hçp thir 10
thông qua ngày 20 tháng 12 näm 2020.!.
Ncri nhin:
- TT. HDND tinh;
- TI. Huyn ui', TI'. HDND huyn;
- UBND, UBMTTQ huyn;
- Dai biêu HDND huyn;
- Các phông, ban, ngânh, doàn th cp huyn;
- IT. F1DND, UBND các xä, thj trân;
- Trang/Công thông tin din tCr huyn;
-LiiuVT.

Ding Quc Ctrong
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