HQI BONG NHAN DAN
HUY1N MINH LONG

CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Bic 1p - Tr do - Hnh phñc

So: 577/TTr- HDND

Minh Long ngày 13 tháng 12 nám 2018

TO TRINH
V Kê hoch ti chtrc các k hQp thtrô'ng k näm 2019
cila HBND huyn khoá XI, nhim k 2016 - 2021
KInJa gt'ri: Hi dng nhân dan huyn MinE Long
Can cr Lut TO chIrc chInh quyn da phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can c1r Lut Ban hành van bàn quy phtrn pháp 1ut ngày 22 tháng 6 nàm
2015;
Nhm thrc hin dt kM qua nhim vi cong tác näm 2019, Ththng tr1.rc Hi
dông nhân dan huyn dr kiên ké hoch tO chrc các ki hpp thumg 1 näm 2019 cüa
Hi dông nhân dan huyn khóa XI, nhim k' 2016 - 2021 nhu sau:
I. K hçp thurng 1 giiia nàm 2019 (k hçp thu 9): Dir kin ti chfrc 02
ngày, tIr ngày 10/7/2019 den ngày 12/7/2019. Chu'o'ng trinh k hçp gôm:
1. UBND huyn báo cáo HBND huyn
1.1. Báo cáo cOng tác 6 tháng du näm Va nhim vi1 6 tháng cui nàm 2019.
1.2. V tInh hInh thrc hin k hoch phát trin kinh t - x hi, bào dam
quôc phèng, an ninE 6 tháng dâu näm và nhim vii 6 tháng cuOi näm 2019.
1.3. V tInh hInh thc hiên du toán thu, chi ngân sách nhà nuc 6 tháng du
nàrn và nhim vi 6 tháng cuôi näm 2019.
1.4. V tInE hInh thirc hin k hoch du tu cOng 6 tháng du näm và nhim
vi 6 tháng cuOi nám 2019.
1.5. Vê quyêt toán thu, chi ngân sách nãm 2018.
1.6. V cOng tác thanh tra; tip cong dan, giài quyM khiu ni, th cáo; cOng
tác phOng chông tham nhüng 6 tháng dâu nàm và nhim v1i 6 tháng cuôi näm 2019.
1.7. V kM qua giài quyM các kin nghj sau giám sat ciia Thu&ng trirc và các
Ban HDND huyn trong nàm 2018.
1.8. V kM qua giài quyM kin, kin nghj cüa cir tn và kin chit vn cüa
di biêu HDND huyn ti ki h9p thr 8 (ki h9p thung 1 cuOi nám 2018) I-IDND
huyn; báo cáo trà 1è'i kiên, kiên ngh cüa cü tn truâc k h9p thutmg 1 gitia nàm
2019.
1.9. Báo cáo bO sung dy dü v tmnh hmnh thirc hin nhim vi KT-XH cña
huyn den hêt tháng 12 näm 2018.
2. Phát biêu cña TT Huyn üy, TT HBND tinh.
1

3. Uy ban Mt trn T quôc Vit Nam huyn báo cáo tong hqp kiên,
kiên nghj cüa cfr tn tru'&c kS hçp thithng k5 giü'a nàm 2019.
4. Viên kiêm sat nhán dan huyn báo cáo cong tác kiêm sat 6 tháng dâu
nàm và nhim vii 6 tháng cuôi nàm 2019.
5. Tôa an nhán dan huyn báo cáo cong tác Tôa an dja phiro'ng 6 tháng
dãu nám vã nhim viii 6 tháng cuôi nãm 2019.
6. Chi cic Thi hành an dan s1r huyn báo cáo cong tác 6 tháng du nãm
và nhim vij 6 tháng cuôi nám 2019.
7. ]Joàn Hi thim nhân dan báo cáo cong tác 6 tháng dâu nàm và nhim
vi.i 6 tháng cuôi nàm 2019.
8. Thu'rng true các Ban HBND huyn báo cáo HDND huyn:
8.1. Báo cáo tInh hInh bot dng cüa Thuàng trirc, các Ban HDNID, T dii
biêu và di biêu HDNID huyn 6 tháng dâu näm và nhirn vi 6 tháng cuôi nám
2019.
8.2. Vê kêt qua giãi quyêt các kiên nghj sau giám sat cüa Thumg tr1rc và
các Ban HDND huyn trong nàrn 2018.
8.3. Báo cáo dánh giá kt qua giái quyt kin, kin ngh cUa cir tn và
kin chit van cüa di biêu 1-fDND huyn ti k hpp thir 8 (k5 h9p thuing 1 cuôi
närn 2018) HDND huyn; báo cáo trá Ri kiên, kiên ngh cUa cir tn tnuóc k5i h9p
thithng 1 giUa näm 2019.
8.4. Báo cáo k& qua giám sat cüa Thuô'ng trrc và cüa các Ban HDND huyn
6 tháng dâu närn 2019.
9. Cht vn và trã IEri chat vn.
10. Phát biêu cüa Chü tch UBND huyn.
11. UBND huyn trInh HJJND huyn ban hành nghj quyêt:
11.1. V nhirn v phát trin kinh t - x hi 6 tháng cuéi nam 2019;
11.2. V danh muc các dix an du kin chun bi du tu näm 2019 d thuc hin
näm 2019 trên da bàn huyn Minh Long;
11.3. V vic phê duyt quyt toán thu, chi ngân sách nãm 2018;
11.4. Các nghi quyt chuyên d (nu có).
12. Thirô'ng tniyc HJJND huyn trInh HDND huyn: Ban hành nghj quyêt
ye Chinrng trInh giárn sat nàm 2020.
13. Báo cáo thãm tra cilia các Ban HDND huyn.
II. K5 hyp thung I cuIi nãm 2019 (k5 hQp thfr 10): Du kin to chfrc 02
ngày, tin ngày 18/12/2019 den ngày 20/12/2019. Chuo'ng trInh k5 hQp gôm:
1. UBND huyn báo cáo HDND huyn
1.1. Báo cáo cong tác chi do, diu hành nám 2019 và nhim vii näm 2020.

1.2. V tInh hInh thrc hin k hoch phát triên kinh t - xã hi, báo dam
quôc phông, an ninh nàm 2019 và nhim v1i nãm 2020.
1.3. V tInh hInh thrc hin dir toán thu, chi ngân sách nhà nithc nàm 2019
và nhiêmviinäm 2020.
1.4. V tInh hInh thrc hin k hoch du tu cong näm 2019 và nhim vi näm
2020.
1.5. Ye kt qua giái quyêt kin nghi. sau giám sat cüa Thuàng trirc và the
Ban HDND huyn trong närn 2018 và 6 tháng dâu näm 2019.
1.6. V kt qua giái quyt kin, kin nghj cüa c tn và kin ca di biêu
HDND huyn ti ki hpp thu1r 9 (kSi hçp thuô'ng 1 giüa näm 2019) HDND huyn và
trâ Ri kiên, kiên ngh cüa cu1r tn truóc k' h9p thiRing 1 cuôi nàm 2019.
1.7. V cong tác thanh tra, cong tác tip cong dan, giái quyt khieu ni, t
cáo; cOng tác phèng chông tharn nhflng nàm 2019, kê hoch näm 2019.
2. Phát biêu cila TT Huyn üy; TT HIJND tinh.
3. Uy ban Mt trn Te quc Vit Nam huyn báo cáo ting hçrp kiên,
kiên ngh cila cfr tn Va kêt qua tham gia xây dtyng chInh quyên nàm 2019,
nhim vu nãm 2020.
4. Vin kim sat nhân dan huyn báo cáo cong tác kiêm sat nám 2019,
nhim vu nám 2020.
5. Tôa an nhân dan huyn báo cáo cong tác Tôa an dja phurng nàm
2019, nhim vii, nám 2020.
6. Chi ciic thi hành an dan s1r huyn báo cáo cong tác nãm 2019, nhim
vti nám 2020.
7. Doàn Hi thâm nhân dan báo cáo cong tác nàm 2019, nhim viii nàm
2020.
8. Thurng triyc và các Ban HDND huyn báo cáo HDND huyn:
8.1. Báo cáo hot dng cilia Thung trrc, các Ban HDND, T di biu và di
biêu HDND huyn näm 2019 và nhim vii näm 2019.
8.2. Báo cáo dánh giá v k& qua giái quyêt kin nghi. sau giám sat cilia
Thung trirc va the Ban HDND huyn trong nàm 2018 và 6 tháng dâu nàm 2019.
8.3. Báo cáo dánh giá k& qua giái quyêt kin, kin nghi, cilia Cu tn và
kiên cilia di biêu HDNID huyn ti ki h9p thilr 9 (k h9p thuèng 1 giüa nàm 2019)
HDND huyn và trá 1i kiên, kiên nghj cilia cu tn truc kST h9p thung 1 cuoi
nàrn 2019.
8.4. Báo cáo kt qua giám sat cilia Thumg trirc và các Ban HDND huyn 6
tháng cuôi nãm 2019;
9. Chat vn và trã lôi chiU van.
10. Phát biêu cilia Chii tjch UBND huyn.
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11. UBND huyn trInh HDND huyn ban hành nghj quyt:
11.1. 'V nhim vi phát triên kinh tê - xã hi nàm 2020.
11.2. Kê hoch du tu cong näm 2020.
11.3. Thông qua dir toán thu, chi ngân sách da phrnmg näm 2020.
11.4. Các ngh quyêt chuyên die (nêu co).
12. Thtrô'ng tnyc HDND huyn trinh HDND huyn: Ban hành nghi. quyt
ye Ké hoch to chtrc các k h9p thurng 1 nàm 2020.
13. Báo cáo thãm tra ella các Ban HDNID huyn.
Thu'rng trrc Hi dng nhân dan huyn kinh trInh Hi dng nhân dan huyn
xem xét, quyêt dnh./.
ATo'i iihân:

TM. THU (ING TRI'C HJJND
-C UTICH

- Nhu trên;
- Thu'àng trirc HU (Báo cáo);
- Thung trirc HDND huyn;
- UBND huyn;
- Các Ban HDND huyn;
- DB HDND huyn;
- VPUB: C-PVP, CVTH;
- Luu VT.

hi Mai Sinh
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