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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
DEIc 1p — Tir do — Hnh phñc
Minh Long, ngày 28 tháng 01 nãm 2019

KE HOACH
Cong tác tr9ng tam cüa Ban Kinh tê - Xã hi, HDND huyn
nám 2019
Can cir Ngh quyt so 38/NQ-HDND, ngày 19/7/20 18 Vê Chumg trInh giárn
sat nàm 2019 cüa HOi dông nbân dan huyn Mirth Long Khóa XI, nhiêrn k 20162021; Kê hoch so 612/KH-HDND, ngày 04/01/2019 ye ke hoch cong tác cilia
HDND huyn näm 2019. Ban Kinh tê Xã hi (KT-XH) xây dirng ké hoach cong
tác tr9ng tam näm 2019 nhu sau:

I. NQI DUNG HOAT DQNG QUY I NAM 2019
1. Tháng 1
- Xây dirng kê hoch cOng tác tr9ng tam ci1a Ban KT-XH huyn nàm 2019.
- Tham rnuu Thumg trcrc HDND huyn quyt dnh thành 1p Doàn giárn sat
và xây dirng kê hoch, dê cu'o'ng báo cáo giám sat vic th\rc hin Dê an phát triên du
flch huyn Minh Long giai don 2017 - 2020 và djnh hu'ó'ng den näm 2025..
- To chi.'rc h9p Ban dánh giá tInh hInh thirc hin nhim viii nàm 2018, trin khai
kê hoch cong tác tr9ng tam näm 2019 và kê hoch, dê cuang giárn sat qu 1/2019.
- Báo cáo kt qua hot dng cüa Ban KT-XH tun, tháng cho Thurng trirc
HDND huyn theo quy dnh.
- Tham dr giao ban tun, tháng theo quy ch cüa ThRmg trirc HDND huyn
quy dinh và các cuc h9p cüa Huyn üy, UBND và các ban, ngành, doàn the trên dja
bàn huyn (khi dugc mdi).
- Thrc hin các nhim vi khi có phát sinh va thirc hin nhim vi do Thi.rrng
tr1rc HDND huyn phân cOng.
2. Tháng 2
- To chrc giám sat trrc tip vic thirc hin Dé an phát trin du ljch huyn
Minh Long giai don 2017 - 2020 và dnh hrning den nàm 2025.
- Báo cáo k& qua hot dng cüa Ban KT-XH tuân, tháng cho Thuè'ng trçrc
HDND huyn theo quy djnh
- Tham gia giao ban tun, tháng theo quy dnh và các cuc h9p cüa Huyn üy,
LEND và các ban, ngành, doàn the tren dia bàn huyn (khi dixcic m?ii).
- Thrc hin các nhim vi khi có phát sinE và thirc hin nhim vv do Thu?rng
trirc ITfDND huyn phân cOng.
3.Tháng3
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- Tham mixu Thung trrc HDND huyn quyt dnh thành 1p Doàn giám sat
và xay dmg ké hoch, dê ciiong báo cáo giám sat ye vic thirc hin các mô hInh
khuyên nông trên da bàn huyn, giai don 2016-20 18.
- Don dc các cci quan, don vj duçc giárn sat 6 tháng cui näm 2018 khc
phiic nhrng ton tai, hn chê sau giám sat theo kiên ngh cüa Doàn giám sat.
- T chirc h9p Ban thông qua dr thào báo cáo kt qua giárn sat vic thrc hin
D an phát triên du ljch huyn Minh Long giai don 2017 - 2020 và dnh hiirng den
nàm 2025. Triên khai kê hoch, de cuong giám sat qu 11/20 19.
- T chirc trrc báo cOng tác qu I, trin khai nhim viii trpng tam qu II näm
2019.
- Báo cáo kêt qua hot dng c1ia Ban KT-XH tuân, qu và báo cáo kt qua
giám sat qu 1/20 19 cho Thurng trirc HDND huyn.
- Tham dir giao ban tuân, tháng theo quy ch cüa Thung tryc 1-IDND huyên
quy dnh và các cuc hpp cüa Huyn iiy, UBND và các ban, ngành, doàn the trên da
bàn huyn (khi di.rçc rnO'i).
- Th'rc hin các nhim v khi co phát sinh và thirc hin nhim v do ThuOng
trirc HDND huyn phân cOng.

II. NO! DUNG HO1T BONG QU\ II NAM 2019
1.Tháng 4
- To chüc khào sat, giám sat trirc tip v vic thirc hin các mO hInh khuyn
nOng trên dja bàn huyn, giai doan 2016-2018 ti Trtm Khuyên nông huyn và các
mô hmnh.
- Báo cáo kt qua hot dng cüa Ban KT-XH tun, tháng cho Thuô'ng tnrc
HDND huyn theo quy dnh
- Tham gia giao ban tuân, tháng theo quy djnh và các cuc h9p cüa Huyn iiy,
IJBND và các ban, ngành, doàn the trên dja bàn huyên (khi du9'c mcii).
- Thirc hin các nhim vi khi có phát sinh và thrc hin nhirn v do Thuong
trirc HDND huyn phân cOng.

2. Tháng 5
- Xây dçrng d thâo báo cáo kt qua giám v vic thrc hin các mô hInh
khuyên nOng tren dja bàn huyn, giai don 2016-2018.
- Báo cáo kt qua hot dng cüa Ban KT-XH tun, tháng cho Thuông trirc
HDNID huyn theo quy djnh.
- Tharn gia giao ban tun, tháng theo quy dnh và các cuc h9p c1ia Huyn ñy,
UBND và các ban, ngành, doàn the trén dja bàn huyên (khi duc mdi).
- Tham dr các cuc tip xtic cir tn truó'c k h9p giüa näm tti các xã theo quy
dinE,
- Thirc hin các nEim vi khi cô phát sinh yà thrc hin nhim vv do Thu?mg
trirc HDND huyn phân cong.
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3. Tháng 6
- Tham mini Thithng trirc HDND huyn quyêt djnh thành 1p Doàn giárn sat
và xây dirng kê hoch, dê cuang báo cáo giám sat ye cong tác quán 1, dâu tu süa
chia các cong trInh nuc sinh hot trên da bàn huyn, giai don 2016-2018.
- TO chirc h9p Ban thông qua dir thào báo cáo kt qua giám sat v vic thirc
hin các mô hInh khuyên nông trên da bàn huyn, giai don 2016-2018. Triên khai
kê hoch, dê cucmg giám sat qu 111/20 19.
- Báo cáo kt qua hoat dng cüa Ban KT-XH tun, tháng, 6 tháng, báo cáo kt
qua giám sat qu I, 11/2019 và báo cáo dánh giá kêt qua khäc phiic sau giám sat 6
tháng cuOi nãm 2018 cho Thumg trrc HDND huyn trInh k h9p gicia nàm 2019.
- T chirc sci k& cong tác 6 tháng diAu närn, trin khai nhirn vi trpng tarn 6
tháng cuOi nãm 2019.
- Tham dir giao ban tun, tháng theo quy ché cia Thu'ng trirc FfDND huyn
quy djnh và các cuc h9p cüa Huyn ñy, UBND và các ban, ngành, doàn the trên da
bàn huyn (khi duccc mdi).
- Thrc hin các nhim
tryc HDND huyn phân cong.

vi7l

khi có phát sinh và thirc hin nhim vi do Thuông

- Thrn tra các tè' trInh, báo cáo, d an, dr thão nghj quyt cña UBND huyn
trInh ki h9p thir 9 HDND huyn.
III. HO4T DQNG QUY III NAM 2019
1. Tháng 7
- Tip tiic thrn tra các t trInh, báo cáo, d an, dir thào ngh quyt ... trmnh ki
hçp thir 9 HDND huyn và tham d kT hpp HDND.
- T cht'rc kháo sat, giám sat tnrc tip v vic thirc hin v cong tác quàn 1,
dâu tu süa chUa các cong trInh nuóc sinh hoit trên dta bàn huyn, giai don 201620 18.
- Báo cáo kêt qua hot dng cña Ban KT-XH tun, tháng cho Thuông trirc
HDND huyn theo quy djnh.
- Tham di giao ban tun, tháng theo quy ch cüa Thung trirc HDND huyn
quy djnh và các cuc h9p cüa Huyn üy, UBND và các ban, ngành, doàn the trên dja
bàn huyn (khi duçc m?i).
- Thuc hiên các nhiêm yu khi có phát sinh yà thuc hiên nhiêm yu do Thuè'ng
trirc HDND huyn phân cOng.
- Ph& hop yOj các phông, ban, Van phông HEDND yà UBNID hoàn chinh các
dr tháo nghi. quyêt trInh k ban hành dam bao theo quy dnh.
2. Tháng 8
- Xây dçmg d tháo báo cáo kt qua giám y cOng tác quán 1, du tu sra cha
các cOng trInh nuc sinh hot trên da bàn huyn, giai don 20 16-2018.
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- Báo cáo kêt qua hoat dng cüa Ban KT-XH tuân, tháng cho Thung tr?c
HDND huyn.
- Don dc các co' quan, don v ducc giám sat 6 tháng du nãrn 2019 khäc phc
nhffiig ton ti, hmn chê sau giárn sat theo kiên ngh cüa Doàn giárn sat.
- Tham gia giao ban tuân, thang theo quy dnh và các cuc h9p cüa Huyn üy,
UIBND và các ban, ngành, doàn the trên dja bàn huyn (khi duo'c rni).
- Thirc hin các nhim vi khi có phát sinh và thçrc hin nhim vi do Thuô'ng
trirc HDND huyn phân cong.
3.Tháng9
- Tham mu'u Thung tnrc FIDNID huyn quy& dinh thành 1p Doàn giám sat
và xây dimg kê hoach, dê cuo'ng báo cáo giárn sat ye thirc hin giài quyêt các chê d
chInE sách dôi vol nguO'i có cOng trên da bàn huyn và UBNID các xã.
- To chtrc hpp Ban thông qua dr tháo báo cáo kt qua giárn sat v cong tác
quàn 1, dâu tu si:ra chüacác cong trInh nuc sinh hot trên dja bàn huyn, giai don
2016-2018. Triên khai kê hoch, dê cuong giám sat qu IV/2019.
- T cht'rc so kt 9 tháng du nàrn, trin khai nhim v1i trçng tarn 3 tháng cuôi
nãm 2019.
- Don dc các co quan, don v duçic giárn sat 6 tháng du nàm 2019 khc phic
nhU'ng ton ti, hn chê sau giám sat theo kiên nghi. cüa Doàn giárn sat.
- Báo cáo kêt qua hot dtng cüa Ban KT-XH tuân, 9 tháng và báo cáo ket qua
giárn sat ye cong tác quàn 1, dâu tu sira chUa các cOng trInh nuO'c sinh hot trên dja
bàn huyn, giai don 2016-2018 cho ThuO'ng trrc HDND huyn.
- Tharn gia giao ban tun, tháng theo quy djnh Va the cuc h9p tha Huyn üy,
UBND vá các ban, ngành, doàn the trên dja bàn huyn (khi duoc mO'i).
- Thrc hin các nEim vii khi có phát sinh và thrc hin nhirn v do ThuO'ng
tr1rc HDND huyn phân cOng.
IV. HOAT BONG QUY IV NAM 2019
1. Tháng 10
- T chirc giám sat trçrc tip v vic thirc hin v thirc hin giài quyt các ch
d chInE sách dOi vO'i nguO'i có cOng trên dta bàn huyn và UBND các xã.
- Báo cáo k& qua hot dng cüa Ban KT-XH tuân, tháng cho Ththng trirc
HIDND huyn dung quy djnh.
- Tham dix các cuc tip xiic cü tn trurc

hçp cui nàm ti các xä theo quy

djnh.
- Tham dir giao ban tun, tháng theo quy ch cüa Thuàng trirc HDNID huyn
quy djnh và các cuc h9p cua Huyn üy, UBND và các ban, ngành, doàn the trên da
bàn huyn (khi duçc mè'i).
- Thirc hin các nhim v khi có phát sinh và thc hin nhim vv do Thung
tn1rc HDND huyn phân cOng.
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2. Tháng 11
- Xây dirng dr thào bao cáo và t chi.irc h9p thông qua báo cáo kt qua giám ye
thirc hin giài quyêt các ché d chInh sách dôi vói nguè'i có cong trên dja bàn huyn
và UBND các xã.
- Báo cáo kêt qua hot dng cüa Ban KT-XH tuân, nàm 2019 cho Thrô'ng trirc
HDND huyn.
- Tham dir giao ban tuân, tháng theo quy ch cüa Thung trrc HDND huyn
quy dITIh và các cuc hQp cüa Huyn y, UBND và các ban, ngành, doàn th trên dja
bàn huyn (khi du'cic mèi).
- Thâm tra the ti trInh, báo cáo, d an, dir thâo ngh quyt ... trInh ki hop thr
10 HDND huyn.
- Thirc hin các rthirn v khi có phát sinh và thirc hin nhim v do Thuè'ng
trrc HDND huyn phân cong.
3. Tháng 12
- Báo cáo kt qua hot dng cüa Ban KT-XH tun, tháng, báo cáo kt qua
glárn sat qu III, IV/2019 và báo cáo dánh giá kêt qua khäc phiic ton ti, hn chê sau
giám sat cüa các do'n vj 6 tháng dâu nàrn 2019 trInh kS h9p HDND cuOi närn 2019.
- Tham dir giao ban tun, tháng theo quy chê cüa Thuèng tr1rc HBNID huyn
quy djnh và các cuc h9p cüa Huyn üy, UBND và các ban, ngành, doàn the trên dla
bàn huyn (khi duçc mdi).
- To chirc tong kêt cOng tác näm 2019, triên lthai nhim vii trQng nàm 2020.
- T chirc h9p thm tra các t trInh, báo cáo, d an, dr thâo nghj quyêt
trinh ki h9p thur 10 HDND huyn và tham dir 1c hpp HDND cuOi nàm 2019.
- Thirc hin các nhim vi khi có phát sinh và thirc hin nhirn vu do Thung
trirc HDND huyn phân cong.
- Phi hgp vâi các phông, ban lien quan, Van phông HDND và UBND hoàn
chinE các dr thào nghj quyêt trInh k ban hành darn bào theo quy dnh.
Trên day là k hoch cong tác tr9ng tarn närn 2019. Trong qua trInh thirc hin,
Ban KT-XH së can cur tInh hInh thirc t cüa huyn, nhüng van dé mi phát sinh và
si,r chi do cüa Thrnmg tric HDND huyn d diêu chinE, bô sung ni dung, thi gian
cho phü hgp. D ngh các thành viên Ban KT-XH can cur k hoch nay thirc hin.
Ncii nhán:

TM.13A\N KINH TE - XA H
TJOTNGBA

- TT HDND huyn;
- Lãnh dao UBND huyn;
- Các phông, ban thucUBND huyn;
- Mt tran, các doàn the CT-XH huyn;
- TT HDND, UBND các xã;
- Thành viên Ban KT-XH;
- VP HDND&UBND huyn;
- Lu'u VT, BKT-XH.

Lam Trçng Dip
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