
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN XUAN TRUYNG Dc 1p — Ttr do — Hanh phüc 

S:AO /TB-HDND Xuán Tru'&ng, ngày,/J-tháng 11 nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v dr kin ni dung, chtrong trinh k)' h9p thu 4 

HDND huyn khóa XXI, nhim k' 2021-2026 

Ngày 01/11/2021, Thumg trirc HDND huyn t chirc Hi nghj lien tjch 
triên khai cong tác chuân bj cho k h9p thir 4 HDND huyn khóa XXI, nhim kS' 
202 1-2026. Sau khi thão 1un, Thi.thng trirc HDND huyn thông nhât dir kiên ni 
dung, chixang trInh k' hçp cii the nhi.r sau: 

I. THI GIAN, D!A  DIEM 

1. Thô'i gian: Truóc ngày 10/12/2021. 

2. D!a  dim: Hi tri.thng tng 1 - Nhà Van hóa huyn. 

II. NQI DUNG, CHU'NG TRINH KY HQP 

1. Chào c, tuyên b 1 do, giOi thiu dai  biu. 

2. Chü tjch HDND huyn khai mic kS'  h9p. 

3. Xem xét các báo cáo, t? trinh cüa UBND huyn: 

- Báo cáo dánh giá tInh hInh th1rc hin nhim v11 phát trin KT-XH näm 
2021; phucing huàng, nhim v11 nàm 2022. 

- Báo cáo kt qua thirc hin Cong tác phông, chng tham nhUng, thirc hành 
tiêt kim, chông lang phi nàm 2021; phu'ang huàng, nhim vi nàm 2022. 

- Báo cáo cOng tác tip cong dan, giãi quyêt khiêu ni, t cáo cüa cong dan 
nàm 2021. 

- Báo cáo k& qua trã läi kiên, kiên nghj cüa c1r tn truc kS'  h9p thir 4 
HDND huyn. 

- Báo cáo kt qua k hoch dAu tu cOng näm 2021; trInh d nghj phê chun 
kê hoch dâu tu cong nàm 2022. 

- Báo cáo kt qua thu chi ngân sách nhà nixâc näm 2021; trInh d nghj phê 
chuân phuang an phân bô dir toán thu chi ngân sách näm 2022. 

- Th trInh d nghj phé chutn ké hoch du tu cOng trung hn giai dotn 2021-
2025. 

- Th trInh dê nghj phê chuân djnh mirc phân bô dir toán chi thu&ng xuyên 
ngân sách näm 2022 và thii k' on djnh ngân sách 2022-2025. 

- Th trInh d nghj thông qua k hoch phát trin KT-XH trên dja bàn huyn 
giai don 2021-2025 (Co Ké hoach phát triên KT-XH trên dja bàn huyn giai doan 
202 1-2025 kern theo). 
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- Tar trInh d nghj thông qua k hotch phát trin KT-XH huyn näm 2022 
(Co ké hoach phát triên KT-XH huyn näm 2022 kern theo). 

4. Thông báo cUa US'  ban Mitt trn T quc huyn ye Cong tác tham gia xây 
drng chinh quyên närn 2021 và phucing hithng, nhim vii närn 2022. 

5. Xem xét các báo cáo cüa các cci quan: VKSND, TAND, Cong an, Ban 
CHQS, Chi ciic TFIADS huyn ye kêt qua cong tác närn 2021 và phucing huarng, 
nhim vu näm 2022. 

6. Báo cáo cüa Thixing trrc 1-IDND huyn, các Ban cüa HDND huyn: 

- Báo cáo kt qua hoat dng cüa Thuarng trirc HDND huyn nàm 2021; 
phucing huarng nhim vii cOng tác närn 2022. 

- Báo cáo giám sat kt qua giãi quyt S' kin, kin nghj cüa cir tn tü k5' h9p 
thir 2 den nay. 

- Báo cáo tng hcip S' kin, kin nghj cüa Ca tn truc k5' h9p thu 4 
HDND huyn. 

- Báo cáo k& qua giárn sat chuyên d cüa Thiiarng trirc HDND huyn v 
"Kêt qua thirc hin nhim v11 cOng tác cãi cách hành chInh cüa UBND huyn và 
UBND các xã, thj trail tü näm 2018 den näm 2020". 

- Báo cáo kt qua hot dng, thrn tra, giám sat chuyên d cüa các Ban 
HDND huyn. 

- T?i trmnh v k hoach t chirc các k5' h9p thi.rarng 1 nàm 2022. 

7. Di biu cp trén phát biu S' kin (nu co). 

8. Chia t tháo 1un và t chüc tham 1utn, thão 1un tai  hi trithng. 

9. Ch.t vn và trã lam chit vn tti k5' h9p: Can cü vào S' kin, kin nghj cüa 
cü tn dOi vOi nhUng van dê xâ hi dang quan tarn và tong hqp S' kiên chat van cüa 
dai biêu HDND huyn, Thuang trirc HDND huyn diêu hành hoat dng chat van 
và trã lam theo quy djnh. 

10. Chü tjch UBND huyn phát biu tip thu, lam rO nhüng S' kin, kin nghj 
cüa ci'r tn và dai  biêu HDND huyn tti k5' hçp. 

11. Xem xét, thông qua dir thão các Nghj quy& cüa HDND huyn. 

12. Chü tjch HDND huyn b mac  k5' h9p. 

Ngoài nhftng ni dung nêu trên, HDND huyn Co th xern xét và quyt djnh 
mt s vn d khác nêu xét thây can thiêt. 

III. TO CHUC THIIC HI1N 

1. Van phông HDND-UBND huyn chü dng phi hçip vOi các cci quan, dan 
vi lien quan chun bj tOt các diêu kin phic v1i k5' hop; don dôc các cci quan, dan 
vj lien quan chuân bj các ni dung báo cáo theo phân cOng cüa Thi.r&ng trçrc 
HDND, UBND huyn và gui các tài 1iu k5' hçp den các Ban HDND, các dai  biêu 
HDND huyn dung thai gian quy djnh. 
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2. Theo chüc näng, nhim vii, các Co quan, don vj chutn bj các ni dung báo 
cáo, các van bàn trInh kS'  hçp và gui ye Thuôrng trirc HDND huyn (qua Van 
phông HDI'ID-UBND huyn), các Ban cüa HDND huyn dé thârn tra truóc ngàv  
25/11/2020.  Châm nhât ugày 02/12/2020  gfri 70 bàn (k và dóng dâu) ye Van 
phông HDND-UBND huyn do cung cap cho các dai  biêu HDND huyn nghiOn 
cüu truóc k' hQp. 

* Lwu j: Th?ii dim 1.y s lieu báo cáo cüa 4 ngánh Cong an, Vin kirn sat 
nhân dan, Tôa an •nhân dan và Chi ciic thi hành an dan sir thông nhât tr ngày 
01/11/2020 dn ht ngày 31/10/2021. 

3. D n.ghj các dja phucing báo cáo, xin kin dng chI Thuèrng vi phi trách 
ci1m KT-KT v thiM gian to chüc kS'  hçp. YOu câu to chi'rc k' h9p xong tru*c ngày 
20/12/2021. 

TrOn day là Thông báo dr kiên ni dung, chuong trInh kS'  h9p thu 4, HDND 
huyn khóa XXI, nhim kS'  2021-2026. Thuing tiVc HDND huyn yêu câu CC co 
quan, don vj lien quan to chüe triên khai thirc hin.I. 

No'i T TRUC HOND 
- TT HDN1 tinh; 
- TT HU, HDND, UBND, UBMTTQ huyn; 
- Các c quan, dcin vj lien quail; 
- HDND các xä, thj trân; 
- Cng TTDT huyn; 
- Luu: VT. 
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