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MQT SO NQI DUNG GIY THAO LU N
Tid KY HQP TH11 MUI MQT — HBND HUYN KHOA VII
Trén Ca s nOi dung cüa các To trInh, báo cáo, dr tháo Nghj quyt trmnh ti
ki h9p và hen thâm tra cña các Ban HDND huyn, Thuô'ng trgrc HDND huyn
tong hcp mt so ni dung dê nghj các di biêu can quan tam, tp trung thào 1un, nhix
sau:
I. Vê hot ding cüa IIDND huyn:
- Xem xét vic thrc hin chrrang trInh giám sat nàm 2019 cña HDND huyn?
Hott dng cüa ThuOng trrc, các Ban, To di biêu, di biêu HDND trong 6 tháng du
nàm 2020 và chuang trInh cong tác 6 tháng cuôi näm 2020.
- Xem xét báo cáo giám sat chuyên d ella HDND huyn ye' vic thzrc hiçn
phán bó, quán l và th dung von sy' nghip thuc ngán sách huyn giai doin 20162020 và ella các Ban HDNIi huyn.
- Chuo'ng trinh giám sat ella HDND huyn näm 2021.
II. V các dy thllo Nghj quyt:
Các di biu xem xét cáe ni dung lien quan ye co sO pháp 1, sr can thi&, tInh
khà thi và ni dung các dçr thão Nghj quyêt trInh ti h9p lan nay dê tháo 1un cho
kiên gop them.
1. Nghj quyt phê chuân quyt toán ngân sách dja phiro'ng nàm 2019.
Ban Kinh t và Xã hi HDND huyn thng nh.t.
2. Nghj quyêt v diêu chinh chI tiêu sfr dting dt nông nghip khác näm
2020 ti các xã, thj trân trên dja bàn huyn
Ban Kinh t và Xã hOi HDNID huyn thng nht.
3. Nghj quyêt v tlnh hInh và kêt qua thirc hin k hoch phát trin kinh t
- xll hôi, dam bllo an ninh — quôc phông 6 tháng du nàm 2020 và nhim vti cong
tác 6 tháng cuOi nàm 2020.
Ban Pháp ch HDND huyn thêng nht.
Ban Kinh t và Xã hi HDNID huyn thng nht.
III. Qua thm tra ella dc Ban HDND huyn dôi vói các báo cáo ella
IJBND liuyn, Tôa an nhân dan, Viii kirn sat nhan dan, Clii ct1c Thi hành an
dan si huyn. Các Ban HDND liuyn d xuât mt so ni dung, dê nghj dc di
biêu HBND huyn quan tam tháo lun:
1. Di vói báo cáo tlnh hInh thkrc hin kê hoich phát triên kinh t - xã hi,
dam bão quôc phông - an ninh 6 tháng du nàm; nhim vi1 vll gilli pháp 6 tháng
cuôi nãm 2020:

- Chuong trInh xay dimg nông thôn mói do ânh Iiu'ng cüa djch Covid- 19 và
thit hai do han han tü dâu nám, sau bnh hai cay trông dã nh hu&ng ion den san
xuât nong nghip va diii song cüa nguô'i dan nên gay khó khän cho vic thrc hin các
tiêu chI ye thu nhâp, t' 1 ho nghèo, xóa nhà tam, lam nba v sinh. Vic duy trI si so
hçc sinhtai mt so xã chua cao, nhât là các xã phIa Bc cña huyn; vic cap the bâo
hiêm ytê cho các dôi tl.rcmg dugc nhà nuOc h trçi con chm; các hoat dng van boa,
the thao chua duçrc to chirc thung xuyên, chua da dng, phong phü dê dáp g nhu
câu d?ñ song van hóa tinh than và rèn luyn sirc khôe cüa nhân dan
- Chun bj t& các diu kin cho nàm h9c mOi 2020 — 2021; thirc hin t& cong
tác chàm soc süc khOe nhân dan, phông chông và d.p tat kjp thei các loai djch
bnh.Thçrc hin tot cong tác dy nghê cho lao dng nông thôn, gãn vOi giâi quyêt
vic lam cho ngithi diOng bào dan tc thiêu so. Phân dâu hoàn thành xây drng các xã
dat chuân nông thôn mói và xay drng lang nông thôn mOi theo ke hoach nàm 2020;
tang cuong cOng tác quán i ye tài nguyen khoáng san, Cong the quân 1, bão v thng.
Day manh các hoat dng kêu gi dâu tir.
- Quan tam khc phic tinh hInh ti phm vi pham quy dinh ye khai thác, bào
v thng và lam san vn con diên biên phrc tap.
2. DIi vó'i báo cáo tInh hlnh iró'c thic hin dir toán thu - chi ngân sách 6
tháng dâu nàrn, nhim viii và giãi pháp 6 tháng cuôi nàm 2020:
Tp trung thirc hin có hiu qua các giãi pháp, n h.rc phn du hoàn thânh
nhim vii thu - chi ngân sách 6 tháng cuoi nãm 2020 theo nghj quyêt HDND huyn
da d ra, chü tr9ng vic thuc hin Quyêt djnh so 276/QD-UBND ngày 24/6/2020 cüa
UBND tinh Gia Lai ye vic tiêt kim them 10% chi thu&ng xuyên 8 tháng cuôi nàm
2020 dê dành nguôn cho các nhiçm vy cap bach khác.
3. Dôi vó'i báo cáo tin d giãi ngân vn du tu' và vn sig nghip có tInh
chat dâu tir trên dja bàn huyn den ngày 30/6/2020:
Tin d thirc hin Va t i giài ngân vn du tu cOng dn ngày 30/6/2020 dat t'
1 thâp hmi so yó'j cüng kr näm tnrOc và dat thâp so vOi yeu câu Va dieu kin cüa dija
bàn huyn, nbât là mña mua bão cuOi nàm së ãnh huOng den tien d thi cong các
cOng trInh. Can quan tam, chi dao các chü dâu tu, Ban quãn l dr an dâu tu xây drng
huyn tp trung trien khai thc hin quyet lit, dông b các giài pháp, day nhanh tien
do thuc hiên, giâi ngân von dâu tu cOng theo tinh than chi do tai Cong van so
125 5/UBND-KTTH ngày 16/6/2020 cüa UBND tinh Gia Lai ye vic tp trung chi
dao day nhanh tien d giài ngân von dâu tij cOng nàm 2020.
4. Di vói báo cáo tInh hInh trin khai cong tác phông, chng djch Covid19 trên dja bàn huyn trong thôi gian qua và kêt qua thii'c hin cliinh sách h
trçr ngu*i dan gp khó khän do dlch Covid-19:
Ban KT-XH tMng nh.t.
5. Di vol báo cáov cong tác dan tranh phông, chng ti pIim và vi
phm pháp 1ut 6 tháng dan nàm 2020 và nhim vii, giãi pháp 6 tháng cuOi nãrn
2020:
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TInh trmg an ngi-uiôm trçng và an dc bit nghiêrn trçng, nn tr tir, tao hon
trong dOng bào dan tc thiêu so vn con xãy ra; tInh hInh ti phm và vi phm pháp
1ut ye kinh tê, rnôi truô'ng van con din biên phrc tap: ti phm trong linh vrc quán
1, báo v rimg, ti phm ma tüy tang so vth cüng kSr näm truóc.
6. Bôi vói báo cáo ye cong tác thanh tra, cong tác tiêp cong dan, giãi
quyêt khiêu ni, t cáo Va phOng, chông tham nbflng 6 tháng dan Ham; nhim
vi, giãi pháp 06 tháng cuôi näm 2020.
Cn quan tam chi dto các cc quan, dm vj thrc hin nghiêm tác các kin nghj
sau thanh tra.
7. Bi vó'i báo cáo cña Vin trir&ng VKSND huyn.
Tang cuO'ng cong tác phôi hçip cüa Vin Kiêm sat vri các cp, các ngành
trong dâu tranh phông, chong ti phtm.
8. Bôi vó'i báo cáo ella Chánh an TOa an nhân dan huyên
Dy nhanh tin d và nâng cao cht 1uçmg cong tác xét xll d dam bâo t 1
giái quyOt an dan sir dt trén 78% theo Nghj quyêt 96/2019/QH 14 nay 27/11/2019
dlla Quôc hi dã dê ra cho ngành Tôa an.
9. Di vri Báo cáo cüa Chi ciic Tru'öng chi ci1c Thi hành an dan si,r huyn
Chi cic THADS huyn phn du thi hành an dat và vugt các chi tiêu cUa
ngành dê ra, hoàn thành tot nhim vi ducc giao. Trong báo cáo can phái so sánh k&
qua thirc hin thi hánh an so vôi dllng ki näm tnrâc; so sánh vic thirc hin cong tác
thi hành an vi chi tiêu ngành giao dê dánh giá kOt qua cong tác thi hành an.
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