
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN XUAN TRIJNG Bc Ip — Tur do — Htnh phtIc 

S:  cd  /NQ-HDND Xudn Tru'&ng, ngày09 tháng 12 nám 2021 

NGH! QUYET 
V/v phê chuân Kê hoich to chüc các k' h9p thurng 1 nãm 2022 

ella HBND huyn khóa XXI, nhim k' 2021-2026 

HO! BONG NHAN DAN HUYN XUAN TRIXONG 
KHOA XXI, NHIIM KY 202 1-2026, KY HOP TH1 4 

Can cz' Luçt To' chz'c ChInh quyn d/a phucing ngày 19/6/2015,' Luát Si'a 
do2i, bo1  sung mt sd diê'u cza Lugt TO chi'c ChInh phi và Lugt TO chu"c chInh quyên 
dja phu'o'ng ngày 22/11/2019,' 

Can c Lu4It hoqt dç5ng giám sat cia QuO'c hi và HDI'/D ngày 20/11/2015; 

Xét Ta trInh sO' ]4/TTr-HDND ngày 08/12/2021 cia Thu'àng tri.cc HDND 
huyn ye vic dé nghjphê chudn Kê hogch to chz'c các k5' hQp thu'ô'ng lç  nám 2022 
cla HDND huyn khóa XXJ nhiém kj) 202 1-2026,' 

Sau khi nghe báo cáo tham tra cia Ban Pháp ché' HDND huyn và ) kié'n 
cia các dgi biêu HDND huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phé chun K hoch t chirc các k' h9p thumg 1 nãm 2022 cüa 
HDND huyn khóa XXI, nhim kS'  2021-2026 (co Kê hogch kè,n theo). 

Biu 2. Thu'.ing tr1rc HDND huyn to chi.rc thirc hin Ngh quyt. 

Biêu 3. Các Ban HDND vâ các di biu HDND huyn giárn sat vic thirc 
hin Nghj quyt. 

Nghj quyt nay dã du'gc HDND huyn khóa XXI, kS'  h9p thü' 4 thông qua 
ngây 09 th4ng 12 näm 2021 và có hiu 1irc k tr ngày thông qua.!. 

No'i 
- TT HDNII tinh; 
- TT HU, HDND, UBND, UBMTTQ huyii; 
- Dai biu HDND huyn; 
- Thuàng trrc HDND các x, thj trân; 
- Cong TTDT huyn; 
- Lu'u: VT. 



AN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
G Dc 1p — Tiy do — Hinh phiic  

KE HOACH 
To chüc các kr hQp thu'b'ng 1 nãm 2022 

cüa HDND huyn khóa XXI, nhim k' 2021-2026 
(Ban hành kern theo Nghj quyêt so 2 /NQ-HDND ngày/12/2021 

ca HDND huyçn khóa X'[J, nhirn k)) 202 1-2026) 

Th?c hin quy dnh cüa Lut To chirc chInh quyên dja phucing, Lut Hot 
dng giám sat cüa Quc hi và HDND, HDND huyn Xuân Trung ban hành Ké 
hotch t chirc các ki hpp thu?mg 1 nàm 2022 vâi ni dung cii the nhu' sau: 

I. NQI DUNG CAC KY HQP 

1. K)' h9p thu'ông 1 gifra nãm 2022 

1. Xem xét các báo cáo cüa UBND huyn v: 

- TInh hInh thrc hin nhim vi phát triên kinh t - xâ hi 6 tháng du näm 
2022 và phucrng huóng, nhim vii 6 tháng cuôi nàm 2022. 

- Báo cáo quyêt toán thu, chi ngân sách Nba nuâc cüa huyn näm 2021; tInh 
hInh thirc hin nhim vi thu, chi ngân sách 6 tháng dâu näm vâ phuang hung, 
nhim vii 6 tháng cui nàm 2022. TrInh HDND huyn phê chuân tong quyêt toán 
ngân sách nhà nuc nàm 2021. 

- Báo cáo kt qua thirc hin cOng tác phông, chng tharn nhfing, thirc hành 
tit kim, chng lang phi 6 tháng dâu 11am; phucrng hung, nhim vii 6 tháng cuOi 
nàm 2022. 

- Báo cáo cOng tác tip cOng dan, giãi quyêt khiu nti, t cáo cüa cOng dan 6 
tháng du nãm 2022; phuang hithng, nhim vi 6 tháng cuôi näm 2022. 

- Báo cáo trã lôi kin, kiên nghj cüa cr tn trirâc kSi  h9p thuèng 1 giUa nm 2022. 

- Các nOi  dung trInh khác (nu co). 

2. Xem xét các báo cáo cüa các Ca quan: VKSND, TAND, Cong an, Ban 
CHQS, Chi c1jc THADS huyn ye kêt qua cOng tác 6 tháng dâu nàrn và phuang 
huâng, nhim vii 6 tháng cuOi nàm 2022. 

3. Báo cáo cüa Thumg trixc HDND, các Ban HDND huyn: 

- Báo cáo cOng tác 6 tháng du näm, chuo'ng trInh cOng tác 6 tháng cuM näm 
2022 cüa Thuè'ng trirc HDND huyn; Báo cáo giárn sat kêt qua giái quyêt ' kiên, 
kiên nghj cüa c1r tn tr kS'  hpp thumg 1 cuOi nàm 2021 den truc kS'  h9p thu'ng 1 
giüa näm 2022; Báo cáo tOng hçp kiên, kiên nghj cüa cir tn tnrrc kS'  h9p thuông 
1 giüa nAm 2022. 

- Báo cáo kt qua giám sat chuyên dé cüa HDND huyn. 
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- TrInh HDND huyn phê chun chuong trInh giám sat näm 2023. 

- Báo cáo cong tác, thm tra, giám sat chuyên dê cüa các Ban HDND huyn. 

- Các ni dung báo cáo, t trInh khác (nu co). 

4. Uy Ban MTTQ huyn thông báo cong tác Mt trn tham gia xây dirng 
chInh quyn 6 tháng du näm và phuang hithng, nhim vi 6 tháng cuôi 11am 2022. 

5. To chirc các phiên tham 1un, tháo 1un ti Hi truè'ng. 

6. Chit vn và trá 1ôi cht vn ti k' h9p: Can ciii vào chuo'ng trInh kST h9p, 
các linh v'trc ma di biu quan tam, qua kiên, kiên ngh cüa ciii tn, Thuèng trl:rc 
HDND huyn quy& djnh nhóm van dê chat van và diêu hành hott dng chat van 
theo quy djnh. 

7. Xem xét, thông qua dir tháo các Nghj quyt. 

2. K)' h9p thu'ô'ng 1 cuôi nám 2022 

1. Xem xét các báo cáo cüa UBND huyn v: 

- Kt qua thirc hin nhim v11 phát trin kinh t - xä hi näm 2022 và phuang 
hung, nhim v tr9ng tam näm 2023. TrInh HDND huyn phê duyt Ké hoch 
phát trin kinh tê - xä hi näm 2023. 

- Báo cáo kt qua thu, chi ngân sách Nlhà nuOc näm 2022; trInh HDND 
huyn phê chuân phuong an phân bô dr toán NSNN nãm 2023. 

- Báo cáo tInh hInh thirc hin kê hoach du tu cong nàm 2022. TrInh HDND 
huyn phê chuân kê hoch dâu tu cong näm 2023. 

- Báo cáo kt qua thirc hin cong tác phông, chng tham nhUng, thic hành 
ti& kim, ching lang phi nãm 2022; phuang huâng, nhim vii nàm 2023. 

- Báo cáo cong tác tip cOng dan, giái quyt khiu ni, t cáo cüa cong dan 
nãm 2022; phuang huó'ng, nhiêm v1i näm 2023. 

- Báo cáo trá !à'i 2  kin, kin ngh ciii tn tiir tnisâc kS'  hçp thu'O'ng 1 cui näm 2022. 

- Các ni dung trInh khác (nu co). 

2. Xem xét các báo cáo cüa các co quan: VKSND, TAND, Cong an, Ban 
CHQS, Chi ciic THADS huyn ye kêt qua cong tác närn 2022 va phucing hung, 
nhiêm vu nàm 2023. 

3. Báo cáo, tô trInh cüa Thithng trirc HDND, các Ban HDND huyên: 

- Báo cáo cOng tác nàm 2022, chucing trInh cong tác näm 2023 cüa 
Thuing trirc HDND huyn; Báo cáo giám sat kt qua giái quyêt kin, kiên nghj 
cüa ciii tn tü ki h9p thuiing 1 giUa näm 2022 dn truó'c kS'  hpp thuông 1 cui nàm 
2022; Báo cáo tOng hçp kin, kiên nghj cüa ciii ti-i truó'c k' hpp thuà'ng 1 cui 
nãm 2022. 

- T trInh d nghj phê chun K hotch to chiirc kS'  hpp thuàng 1 näm 2023 
ciiia HDND huyn khóa XXI, nhim k' 202 1-2026. 
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- Báo cáo kt qua giám sat chuyên dê cüa Thu'mg trrc HDNID, cáo ban 
HDND huyn. 

- Báo cáo cong tác, thm tra, giám sat chuyên d cüa cáo Ban HDND huyn. 

- Các nQi dung báo cáo, tô trinh khác (nu có). 

4. Uy Ban MTTQ huyn thông báo cong tác Mt trn tham gia xây dirng 
chInh quyên näm 2022 và phuong hrnrng, nhim v1i nàm 2023. 

5. Chia t thão 1utn và t chüc tham 1u.n, thão 1u.n tai  Hi tru&ng. 

6. Chat vn và trà Ru ch.t vn tai kS' hçp: Can cir vào chuong trmnh k' hçp, 
cáo linh virc ma di biu quan tam, qua ' kin, kiên nghj cUa ci:r tn, Thuèng trrc 
HDND huyn quyt dnh nhóm vn d ch.t vn và diêu hành hott dng chat v.n 
theo quy djnh. 

7. Xem xét, thông qua dir thão cáo Nghj quyk 

II. TO CHtC THIJ'C HIN 

1. Thtwng triyc HDND huyn: 

- Quyt djnh triu t.p và t chüc cáo k' h9p. Quy& djnh thành phn mui 
tham dir k' h9p. 

- Phi hçup vOi UBND, Uy ban MTTQ huyn và cáo ca quan có lien quan 
trong vic chun bj k' hop. 

- Phân cong cáo Ban HDND huyn thirc hin thrn tra dir tháo nghj quy&, 
báo cáo, d an, tY trInh. Chi d.o, diu hành, ph& hcip hot dng thm tra cüa cáo 
Ban HDND huyn trong cáo k h9p. 

- Chi dao  Van phông HDND-UBND huyn chuân bj cáo diu kin bão dam 
to chirc cáo kS' hçp. 

- Chü trI, phi hçxp vâi Thithng tniro U' ban MTTQ huyn xay drng k 
hoach, to chirc hi nghj tip x1i0 c1r tn cüa dai  biu HDND; tng hçup kin, kin 
nghj cüa cir tn báo cáo HDND xem xét tai kS' hvp. 

2. Lãnh do UBND huyn: Chi dao,  don d& các co quan chuyén mon 
thuto UBND huyn ohuAn bj cáo báo cáo, d an, ti trmnh trmnh tai  k' h9p dam bão 
dUng quy trInh, thU to theo quy djnh. 

3. VKSND, TAND, Cong an, Ban CHQS, Chi ct,ic THADS huyn: Chun 
bj cáo báo cáo két qua cOng tao và phuang hung nhim viii theo quy djnh. 

4. Uy ban MTTQ huyn: Phi hçxp vOi cáo ecu quan, do'n vj, cáo xä, th 
trân lam tot cOng tác chun bj, phân cOng can b diu hành Va ghi biên bàn. Tng 
hçup kien, kiên nghi. cUa cU tn tti cáo cuc tip xUc cU tn, báo cáo Thuung tryc 
HDND huyn. 

5. Các Ban cüa HDND huyn: 
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- Tharn gia chun bj ni dung k' h9p lien quan dn linh virc phii trách. 

- Báo cáo cong tác 6 tháng và näm 2022 cüa các Ban. 

- Thm tra dci tháo nghj quy&, báo cáo, d an, t trInh lien quan dn linh virc 
phii trách theo sir phân Cong cUa Thiing trrc HDND huyn vã báo cáo k& qua 
thm tra vi HDND huyn. 

- Báo cáo cOng tác giám sat chuyên d nàm 2022 vó'i HDND huyn theo 
quy djnh. 

6. To dii biu HDND huyn: 

- Co trách nhim t chi1rc nghiên cru tài lieu và dóng gop kin cho ki h9p 
HDND huyn. 

- Ph& hçp vó'i 1:Jy ban MTTQ huyn to chiirc cho di biêu HDND huyn tip 
XUC cu tn. 

- TOng hp các ' kin, kin ngh cüa ci:r tn d báo cáo Thung trirc HDND 
huyn và thng hcp các ni dung, câu hOi chat van dë chat van ti các k' h9p. 

7. Các dti biu HDND huyn: Thrc hin nghiêm ti1c, dy dU quyn và 
trách nhiêm cüa dai biêu HDND truâc, trong và sau kST h9p theo lut djnh. ChU 
dng nghiên cuu tài lieu ki h9p, thirc hin giám sat tti kST h9p. Tharn gia tIch crc 
và trách nhirn trong vic tháo 1un và quyt djnh các vn d trong Chuang trInh 
k'h9p. 

8. Van phông HJJND&UBND huyn: 

- Ph& hcp vi các co quan có lien quan thrc hin tt k hoch th chrc các 
kS' hçp ththng 1 närn 2022 theo quy djnh; chun bj tài 1iu và các diu kin phcic 
vii kS'  h9p HDND huyn; dOn dOe các dan vi hoàn thiên các báo cáo, d an, t trInh 
dê phc vii ki hop. 

- Tharn gia cüng các Ban HDND huyn trong hott dung giárn sat, thm tra. 

Trên dày là Kê hoch t chirc các kSi  h9p thuè'ng 1 näm 2022 cüa HDND 
huyn khoá XXI, nhirn kS'  2021-2026. Yêu cu UBND huyn, Thy ban MTTQ 
huyn, các Ban cüa HDND huyn và cáe ca quan, dan vj có lien quan t chüc 
thrc hiên./. 

THUO'NG TRUC HDND HUYN 
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