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Kbang, ngày j tháng 12 näm 2020

TO TRINH
Vê vic d ngh thông qua kê hoch to chñ'c k h9p thu'ô'ng 1 nàm 2021 cüa
HBND huyn khoá VII, Nhim k 2016-2021
Kmnh gui: Hi dng nhân dan huyn, khóa VII - K' h9p thu M'.thi lam.
Can c& Luçt T chzc chInh quyn dja phwcrng nàm 2015 và Luat s1-a do'i, ha
sung rnç5t so diêu cia Lut TO chic ChInh phz't và Lut TO chic chInh quyén dja
phwo'ng nárn 2019,
Can c& Lut hogt d5ng giám sat ca Quc hç31 và H5i dng nhán dan näm
20]5,
Thumg trirc HDND huyn kinh trInh Hi ding nhân dan huyn khóa VII — k3t
h9p thir Mu?ii lam xem xét, thông qua kê hoch to chüc kr h9p thumg 1 nàm 2021
cüa BDND huyn khóa VII, N1iim k5' 2016-2021, the nhu sau:
1. Thai gian, dja diem to chfrc k' h9p:
1. Thôi gian, dja diem to chfrc k' h9p:
1.1. Thb'i gian: Trong näm 2021, HDND huyn t chirc 02 kS' h9p, ci th nhu
sau:
- K' h9p tng kt nhim kS' 20 16-2021: Dii kin vào Qu 112021.
- K' h9p giüa näm 2021 (Kj' hQp th& Nhá't — HDND huyn khoá VIII, Nhim Icj)
2021-2026): Du kiên vào tháng 7 närn 2021.
1.2. Dia diem:
Hi truè'ng 19/5 huyn (S 76 Trân Hung Do, thj tr.n Kbang, huyn Kbang).
2. Ni dung dir kiên trInh ti các k h9p thuông 1:
2.1. K' h9p tong kt nhim k' 2016-2021:
- Xem xét báo cáo tong két cong tác nhim kr 2016-2021 ciia Thuing tr1rc va
các Ban HDND huyn, UBND huyn, Tôa an nhân dan huyn, Vin kiêm sat nhân
dn huyn, Chi C1TC Thi hãnh an Dan sir huyn.
- Xem xét các báo cáo, dx thão nghj quy& khác theo d nghj cüa Thuông true
HDND, UBND huyn.
2.2. Ti kS' h9p gifra näm 2021 (k h9P thfr nhât, n1iim k 2021-2026):
Xern xét các báo cáo, tô trInh, dr tháo nghi. quyêt sau:
- Nghe báo cáo k& qua cong tác bu cu di biu HDNID c.p huyn, xã nhiêm k'
2021-2026 và báo cáo kêt qua xác nhn tu each d.i biêu HDND nhirn k' 202 1-2026;
- Báo cáo tInh hInh và k& qua ho.t dng cüa Thuông trirc HDND huyn và các
Ban cüa I-]DND huyn 6 tháng dâu närn 2021 và phucmg hucng, nhim V11 6 tháng
cuOi 11am 2021;

- Nghe Uy ban MTTQVN huyn thông báo tng hçip kin, kin nghj cña c1r
tn ti các cuc tiêp xüc vói ithüng nguài iimg cü di biêu HI-)ND.
- Báo cáo kk qua thirc hin chucmg trInh giám sat cüa HDND huyn nàm 2020.
- Báo cáo kk qua giái quyt các v.n d phát sinh gitta hai k' h9p (nu co).
- Báo cáo tInh hmnh và kt qua thc hin k hoch phát trin kinh t - xã hi,
darn bâo an ninh — quôc phông 6 tháng dâu näm 2021 và nhim vi cong tác 6tháng
cuôi nãm 2021;
- Báo cáo tInh hInh và k& qua thixc hin dir toán thu, chi ngân sách huyn 6
tháng dâu nàm 2021 và nhim vii, giâi pháp 6 tháng cuôi näm 2021;
- Báo cáo tirih hInh thirc hin cong tác thanh tra, cong tác giâi quy& dan thu
khiu nti, to cáo, kiên nghj cüa cong dan, kêt qua cong tác dâu tranh phông, chông
tham nhQng 6 tháng dâu nãm 2021 và nhim vi cong tác 6 tháng cuOi nàm 2021.
- Báo cáo tInh hmnh th?c hin cong tác du tranh phông, chng ti phm và vi
ph.m pháp lut 6 tháng dâu nãm 2021 và nhim vix, giái pháp 6 tháng cuOi nàm 2021.
- Báo cáo cüa Toà an nhân d huyn, Vin kim sátnhân dan huyn, Chi c1c
Thi hành an Dan slr huyn ye finh hInh hot dng 6 tháng dãu 11am 2021 và nhim v11
cong tác 6 tháng cuôi nàm 2021.
- D nghj bu các ch(rc danh thuc thm quyn cüa HDND huyn nhim kS'
2021-2026.
- Thông qua chuo'ng trInh giám sat cña HDND huyn khóa VIII, Nhim kS'
2021-2026.
- Thông qua k hoch t chi'rc k)t h9p thi.thng 1 nàm 2021 cüa HDND huyn
khôa VIII, Nhim k3t 2021-2026.
- Phê chun quyk toán ngân sách 11am 2020.
- Xem xét các ni dung khác do Thuông trirc HDND huyn, UBND huyn
trIth.
Trên day là ni dung dê nghj thông qua kê hoch th chüc k h9p thurng l nm
2021 cüa HDND huyn khóa VII, nhim k 2016-202 1; Thung trirc HDND huyn
trInh HDND huyn, khóa VII— K' hQp thu Mithi lam xem xét, thông qua.!. Q,
Nonhân:
- Nhu trên;
- TT HDND huyn;
-LiruVT,VP,TH.
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