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CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIJT NAM
Dc Ip - Ty do - Hnh phüc
Kbang, ngày 15 tháng 4 nám 2021

PU' MEN NQI DUNG, CHU'(NG TRINH
I. Thô'i gian t ch(rc k5r h9p: 01 bui, khai mac lüc 14h00' ngày 15/4/202 1.
II. Dja dim t chüc k5r hQp: Tti Hi tru&ng 19-5.
(So' 76 du'Ong Trán Hung Dgo, thj trá'n Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai).

III. Ni dung, chtro'ng trjnh:
*13hOO..14hOO : Dâng hucmg, dâng hoa tai Dn ti.r&ng nim 1it s Ka Nák.
1. Chào c?, tuyên b 1 do, giói thiu dai biu.
2. DIe Phan Trn Th9 — Phó BI thu Huyn üy, ChU tjch HDND huyn phát
biu khai mac kS' hpp.
3. Dai din Thu&ng trrc HDND huyn thông qua dir kin chung trInh k'
h9p thir Mithi bay (Tang kt nhim kSr) — HDND huyn khóa VII.
4. HDND huyn xem xét, thông qua các ni dung do UBND huyn
trinh:
(1) Uy ban nhân dan huyn thông qua 03 t? trInh:
- V phân b kinh phi thirc hin mua 02 xe ô to cho cho Van phOng
HDND-UBND huyn và Uy ban MTTQVN huyn;
- V diu chinh quy mô du tu cong trInh t1r ngun vn ngân sách
huyn näm 2021.
- V thông qua D an t chirc 1irc hrqng, hu.n 1uyn hoat dng và dam
bâo chê d, chInh sách cho Dan quân tir v trén dja bàn huyn Kbang giai doan
2021-2025.
(2) Ban Kinh t - Xã hi — HDND huyn báo cáo thm tra.
(3) Ban Pháp ch - HDND huyn báo cáo thm tra.
(4) Thu k kST h9p thông qua các dir thão Nghj quyt trInh tai k' h9p:
- Nghj quy& v b trI kinh phi cho Van phông HDND-UBND huyn
và Uy ban MTTQ\TN huyn mua xe 0 to phiic vçi cong tác.
- Nghj quy& v diu chinh Nghj quyt s 162/NQ-HBND ngày
28/12/2020 cüa Hi dông nhãn dan huyn khóa VII (Nhim k' 2016-202 1);
- Nghj quyt v phê duyt D an t chüc lirc luqng, hu.n 1uyn, hoat
dng va bâo dam ché d, chInh sách cho Dan quân tr v trên dja bàn huyn Kbang
giai doan 202 1-2025.
(5) HDNID huyn thão 1un vá biu quyt thông qua các nghj quyt.
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5. HOND huyçn xem xet cac bao cao tong ket nhiçm ky:
(1) Thu&ng trirc HDND huyn báo cáo hoat dng trong nhim kS' 20 162021 (Báo cáo torn tat);
(2) Uy ban nhân huyn báo cáo cong tác nhim kS' 201'6.2021 (Báo cáo
tOrn tat);
(3) Các Ban I-IDND huyn báo cáo cong tác nhim k' 2016-2021
KhOng trInh bay);
(4) TOa an nhân dan huyn báo cáo cong tác nhim k' 2016-2021 (Báo
cáo tOrn tat);
(5) Vin kim sat nhân dan huyn báo cáo cong tác nhim k' 20162021 (Báo cáo torn tat).
(6) Các Ban HDNID huyên báo cáo thm tra các báo cáo do UBND
huyn, TOa an nhân dan, Vin Kiêm sat nhân dan huyn trInh tai k h9p.
(7) Thithng trrc HDND tinh phát biu chi dao tai k' h9p
(8) Các T dai biu HDND huyn tham 1u.n tai kS' h9p.
(9) Thu k kS' hçp thông qua d? tháo Nghj quyt v cong tác nhim kS'
2016-2021 cüa Hi dông dan dan, Uy ban nhân dan, Vin kiêm sat nhân dan và
Tôa an nhân dan huyn.
(10) HIDND huyn thão 1un và biu quyt thông qua các nghj quyêt.
6. Cong tác khen thuàng boat dng HDND nhim k 2016-2021.
7. DIe Phan Trn Th9 — Phó BI thu Huyn üy, Chü tjch HDND huyn phát
biêu be mac kS' hçp.
8. Chào c b mac.

