YN KBANG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phñc
A VII
HUMUIMQT
NQI DUNG, CHING TRINH
Kr hQp thfr Mtrri mt — Hi dlng nhân dan huyn
khóa VII, nhim kr 2016-2021
I. Thôi gian ti chfrc k' hçp: 02 ngày, ngày 16 và 17/7/2020.
- BuM sang: tiTr 08 giô 00' —11 gi& 00'.
- Bui chiu: Tir 13 giô 30' — 17 gRi.
II. Bja dim ti chfrc k5i h9p: ti Hi trtrb'ng 19/5 (s 76 dirô'ng Trân
Htrng Do, thj trail Kbang).
Ill. Ni dung, chu'o'ng trInh k' hçp:
1. Chánh VP HDND - UBND huyn lam cong tác t chirc, chào c?, tuyên
bô 1 do, gii thiu dti biêu.
2. DIe Tnrcmg Van Dt - BI thu Huyn üy, Chü tjch HDND huyn — Chü
t9a k' h9p phát biu khai mc kr h9p.
3. Dii din Thuèng trçrc HDND huyn thông qua dr kin ni dung,
chucrng trinh kS' h9p thir Mixii mt — HDND huyn khóa VII.
4. HDND huyn cho thôi lam nhim viii dti biu HDND huyn — khoá
VII.
(1)Thuô'ng trirc HDND huyn thông qua Ti trInh cho thôi lam nhim vçi
di biu HDND huyn — khoá VII (n1iim kS' 2016-2021).
(2) Thu k k h9p thông qua Nghj quyt v vic cho thôi lam nhim vi
di biêu HDND huyn — khoá VII (nhim kr 20 16-2021).
5. HDND huyn min nhim chfrc danh Trtröng Ban Pháp ch HDND
huyn—khoá\TII.
(1) Thuèng trirc HDND huyn thông qua Th trinh min nhim chirc
danh Trirôiig Ban Pháp chê HDND huyn — khoá VII (nhim k' 2016-2021).
(2) Thu k k' h9p thông qua Nghj quyt min nhim chirc danh Truóng
Ban Pháp chê HDND huyn — khoá VII (nhim kr 20 16-2021).
6. HDND huyn min nhim các chfrc danh U viên UBND huyn,
nhiêmk2016-2021.
(1) Lanh dto UBND huyn thông qua T? trmnh d nghj min nhirn các
chirc danh U viên UBND huyn, nhim kr 2016 -2021.
(2) Thu k ki h9p thông qua Nghj quyt v vic min nhim các chirc
danh US' viên UBND huyn, nhim k5r 2016 -2021.
7. HDND huyn bu bi sung các chñ'c danh US' viên U13ND huyên,
nhiêm kS' 2016 - 2021.
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(1) Linh do UBNID huyn thông qua Th trmnh giói thiu nliân sr các
chüc danh UST viên UBND huyn, nhim kS' 2016 -2021.
(2) Thu k k' h9p thông qua Nghj quyt v vic xác nhn kt qua bu
bô sung các chirc danh Ur viên UBND huyn, nhim ki 2016 -2021.
8. Dai din Thithng trçrc HDND huyn báo cáo tInh hInh và kt qua hott
dng cüa Thu?mg trrc HDND huyn và các Ban cUa HDNID huyn 6 tháng dâu
nãm và nhim vi cong tác 6 tháng cuôi 11am 2020 (Báo cáo torn tat).
: Uy ban nhân dan huyn báo cáo tlnh hInh và k& qua thirc hin k ho.ch
phát triên kinh tê - xã hi, dam báo an ninh — quôc phông 6 tháng dâu nàm và
nhim vii Cong tác 6 tháng cuôi nàm 2020 (Báo cáo torn tat).
10. Uy ban MTTQVN huyn thông báo v cong tác tham gia xay drng
chInh quyên và nhüng kiên nghj dôi vâi HDND, UBND và các di biêu HDNID
huyn (Báo cáo tOrn tat).
11. Báo cáo thng hçrp kin, kin nghj cüa cü tn trixyc kS' h9p thir Mu?yi
mt - HDND huyn (khoá VII) (Không trInh bay).
12. Báo cáo trã 1ô'i kin, kin nghj cña cü tn tnric kSr hçp thu Mui nt —
HDND huyn, khóa VII.
(1) UBND huyn báo cáo trâ 1ôi kin, kin nghj cüa cir tn truóc ki
h9p thu Mithi mOt.
(2) Din lirc Kbang báo cáo trâ Ryi kin, kin nghj cüa cir tn truóc kST
h9p thr Muèi met.
13. Di din Thithng trrc HDND tinh phát biu chi do ti kS' h9p.
14. To di biu BBND tinh duçc bu ti huyn thông báo ni dung, kt qua
kS' h9p thir Mithi ba - HDND tinh (khoá XI).
15. Báo cáo cüa Tôa an nhân dan huyn v tInh hInh hot dng 6 tháng du
nãm và nhim vii cong tác 6 tháng cuôi näm 2020 ('Khóng trInh bay,).
16. Báo cáo cüa Vin kim sat nhân dan v tInh hInh hot dng 6 tháng du
nàm và nhim vii cOng tác 6 tháng cuOi näm 2020 (Khóng trinh bay).
17. Báo cáo cüa Chi cic thi hành an dan sr huyn v tInh hinh hott dng 6
tháng dâu näm và nhim vi cong tác 6 tháng cuOi nàm 2020 (Khong trInh bay).
18. HDND huyn xem xét các báo cáo cüa Thtrô'ng triyc HDND huyn,
các Ban HDND huyn trInh ti k h9p:
(1) Báo cáo kt qua giám sat cüa HDND huyn v thirc hin phân b,
quãn 1, sir dung von sr nghip thuc ngân sách huyn giai dotn 20 16-2020
'Khóng trInh bay,.).
(2) Báo cáo kt qua thirc hien chuang trInh giám sat nàm 2019 cña
IHDND huyn (Khóng trInh bay).
(3) Báo cáo kt qua giám sat cüa Ban Kinh t - xä hi — HBND huyn
ye cOng tác h.0 kiêm dàng k h kinh doanh cá the trên da bàn huyn (Không
trinh bay).
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(4) Báo cáo kêt qua giám sat ciia Ban Pháp ch — UDNI) huyn v
thirc hin Li4t nghia vçi Quân sr trên dja bàn huyn trong 2 11am (201 8-2019)
(Khong trInh bay).
19. HOND huyn xem xét các báo cáo cüa UBND huyn trInh ti kSt
hçp:
(1) Báo cáo tInh hInh và k& qua thirc hin dir toán thu, chi ngân sách
huyn 6 tháng dâu näm 2020 và nhim vii, giãi pháp 6 tháng cuôi näm 2020
(Khóng trinh bay).
(2) Báo cáo tin d giãi ngán von dâu tu và vn sr ngip có tinh chit
dâu tu trên dja huyn den ngày 3 0/6/2020 (Khong trInh bay).
(3) Báo cáo tInE hinh thirc hin cong tác thanh tra; giâi quyt dcin thu
khiêu ni, to cáo, kiên nghj cüa cong dan; dâu tranh phông, chOng tham nhQng,
thrc hãnh tiêt kim, chông lang phI 6 tháng dâu nàm 2020 và nhim vii cong tác 6
tháng cuôi nàm 2020 ('Khóng trInh bay,).
(4) Báo cáo tlnh hinh thrc hin cong tác du tranh phông, chng tOi
phm và vi phm pháp 1ut 6 tháng dâu näm 2020 và nhim vii cong tác 6 tháng
cuôi nàm 2020 (Khong trInh bay).
(5) Báo cáo tInh hInh trin khai cong tác phông, chng djch Covid-19
trén dja bàn huyn trong thñ gian qua và kêt qua thirc hin chInh sách h trçi
nguñ dan gp khó khän do djch Covid-19 (Khong trInh bay,).
(6) Báo cáo kt qua thrc hin các kin, kin nghj cüa c tn &rçic ghi
nhn ti kS' hçp thir Muii — HDND huyn khóa VII (Khong trinh bay).
20. Thuing trçrc HDND huyn thông qua t6 trInh dê nghi. chuong trInh giám
sat nãm 2021 cüa HDND huyn.
21. Uy ban nhân dan huyn thông qua 02 ti trInh:
(1) D nghj phê chun quy& toán nga.n sách dja phuong nàm 2019
(Báo cáo t6n2 tat).
(2) D nghj diu chinh chi tiêu sü diing dit nông nghip khác 11am
2020 ti các xâ, thj trân trên dja bàn huyn.
22. Ban Kinh t - Xä hOi — HDND huyn báo cáo thâm tra cácbáo cáo, ti
trInh, dçr thào nghj quyt trInh ti kS' hçp lien quan den linh virc Kinh tê - Xà hi.
23. Ban Pháp ch - HDND huyn báo cáo thâm tra các báo cáo, t trInh, d
an, d? thão nghj quyêt trInh ti k3 h9p lien quan den lTnh virc Ni chInE và xay
dçrng chinE quyên.
24. Các dti biu thào 1un chung ti hi truông.
25. Cht vn và trã lôi cht vn cüa di biêu HDND huyn.
26. UBND huyn giài trInh mt so van dê cn lam rô (nu có).
27. Thu' k

h9p trInh bay các dir thão Nghj quyt trInh tii k' h9p:

(1) Nghj quyêt chuoiig trInh giám sat nàm 2021 cüa HDND huyn.
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(2) Ngh quyt v kt qua giárn sat cüa I-TDND iiuyn v t1iirc hiii phân
bô, quàn 1, sir ding von sir ngiiip thuc ngân sách huyn giai don 2016-2020.
(3) Nghj quy& phé chun quy& toán ngân sách dja phuang nàm 2019.
(4) Nghj quyt v diu chinh chi tiêu sir diing dt nông nghip khác näm
2020 ti các xã, thj trân trên dja bàn huyn
(5) Nghj quyt v tInh hInh và kt qua thrc hin k hoch phát trin kinh
tê - xã hi, dam bão an ninh — quôc phông 6 tháng dâu näm 2020 và nhim vii
cong tác 6 tháng cuôi näm 2020.
28. HDND huyn thâo 1u.n và biu quyt thông qua các nghj quy&.
29. DIe Trucing Van Dt — BI thu Huyn üy, Chü tjch HIDND huyn phát
biêu be mc k h9p.
30. Chào c?y b mac.
* Gui c/ia: Tài 1iu kj) hQp Se du'cic dáng tái len Trang thông tin diên ti'c
huyn Kbang, df a chi. kbang.gialai.gov.vn (Chuyên myc tài lieu kj h9pHDND
huyn — k5' lzçip tlzá' niwài nz3t). Dé nghj các dgi biêu ti! tái van ban de nghiên
cihi, không gz'ci van ban gidy.
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