
HOI DÔNG NHÂN DÅN CONG HOÀ XÄ HÖI CHÚ NGHÍA VIÆT NAM 

BAN KINH TÉ X HOI Doe lap -Ty do - Hanh phúe 

So:02/KH-BKT-XH Nam Trvc, ngày 27 tháng 6 n�m 2022 

KÉ HOACH 
Tham tra dy th£o các báo cáo, nghË quyêt trinh 

ky hÍp thr chín HDND huyÇn 

Thre hiÇn chuong trinh công tác n�m 2022, c�n c Thông báo sô 8/TB-HÐND 

ngày 9/6/2022 cça Thuong tryc H�ND huyÇn vè dr kiên nÙi dung chuong trinh ky 

hop thú chin HÐND huyÇn khóa XVIII, nhiÇm ky 2021-2026, Ban Kinh tê - Xä hÙi 

xay dung Kê ho¡ch thâm tra du th£o các báo cáo, tÝ trinh, nghË quyét trinh truóc ky 

hop thu chín HÙi �ông nhân dân huyÇn nhu sau: 

I. MrC ÐÍCH, YËU CÂU 
Thong qua viÇc thâm tra các báo cáo, tò trinh, då thào nghË quyêt và làm viÇc 

vOi mÙt sô ngành chuyên môn dê cung câp thêm các thông tin cho d¡i biêu HÐND 

huyen trong viÇe xem xét, thào lun và biêu quyêt thông qua các nghË quyêt cça 

HDND huyÇn. 
-Chuan b/ chu �áo vê nÙi dung và thÝi gian giám sát bão ��m tính chç �Ùng 

trong hoat dÙng thâm tra; không làm ành huong dên hoat �Ùng thuong xuyên cça các 

co quan, �on vË duçc thâm tra. 

II. NOI DUNG 

1. Thâm tra các báo cáo, dy thäo nghË quyêt gôm: 

a. Du thão các báo cáo cça UBND huyÇn: 

(1) Báo cáo tinh hinh thrc hiÇn nhiÇm vy phát triên kinh tê -xå hÙi 6 tháng �âu

n�m, nhiÇem vs trong tâm 6 tháng cuôi n�m 2022; 

(2) Báo cáo tinh hinh thuc hiÇn då toán thu, chi ngân sách nhà nuóc huyÇn 6 

tháng dâu n�m, nhiÇm vå 6 tháng cuôi n�m 2022; 
(3) Quyêt toán ngân sách nhà nuóc huyÇn n�m 2021 và tò trinh �ê nghË phê 

chuân quyêt toán ngån sách nhà nuóe huyÇn n�m 2021; 
(4) Báo cáo kêt quå xây dårng NTM nâng cao 6 tháng dâu n�m, nhiÇm vå xây 

dung NTM 6 tháng cuôi n�m 2022; 

(5) Báo cáo tinh hinh dâu tu xây dung co bàn trên dja bàn huyÇn 6 tháng �àu 

n�m, nhiÇm vu trong tâm 6 tháng cuôi n�m 2022; 

b. Dr thão NghË quyê: 

Dy thào nghi quyêt vê linh vyc Kinh tê-Xä hÙi 



2. Lich làm viÇc eu the: 

2.1. Bao hiêm xâ hÙi huyÇn 
- Báo cáo tinh hinh tý lÇ tham gia BNYT 6 tháng �âu n�m, nhiÇm vy 6 tháng 

cuôi n�m 2022. 
- Thoi gian: të 8h ngày 01 tháng 7 n�m 2022 (Sáng thú sáu) 

Dja dièm: T¡i Co quan Bào hiêm xâ hÙi huyÇn 
2.2. Phong Tài chính - Kê hogch 
- Noi dung: 

+Báo cáo tinh hinh thuc hiÇn nhiÇm vå phát triên kinh tê - xâ hÙi 6 tháng dâu 

n�m, nhiÇm vå trong tâm 6 tháng cuôi n�m 2022; 
+Báo cáo tinh hình thåc hiÇn då toán thu, chi ngân sách nhà nuóc huyÇn 6 

tháng dâu n�m, nhiÇm vu 6 tháng cuôi n�m 2022; 
+Quyêt toán ngân sách nhà nuóc huyÇn n�m 2021 và tÝ trinh �ê nghË phê chuân 

quyêt toán ngân sách nhà nuóc huyÇn n�m 2021. 

Thoi gian: tù 8h00 ngày 5 tháng 7 n�m 2022 (Sáng thú ba) 
- Dja diêm: T¡i phòng Tài chính - Kê ho¡ch huyÇn 
2.3. Phòng Tài nguyên và môi trwong 
To trinh �ê nghË �iêu chinh quy ho�ch sr dung �ât 2021-2030 
- Thoi gian: tù 14h00 ngày 5 tháng 7 n�m 2022 (ChiÁu thé ba) 
�ja �iêm: T¡i Phòng Tai Nguyên và môi truÝng huyÇn 

2.4. Phong Kinh tê hg tâng 
- Báo cáo tinh hinh �âu tu xây durng co bàn trên �Ëa bàn huyÇn 6 tháng dâu n�m, 

nhiem vu trong tâm 6 tháng cuôi n�m 2022; 

- Tro trinh �ê nghË bô sung các danh måc công trinh, då án dâu tu công giai 
do¡n 2021-2025 và kê ho¡ch �âu tu công n�m 2022. 

- Thoi gian: tië 8h ngày 6 tháng 7 n�m 2022 (Sáng thé tu) 
- Dia diêm: T¡i Phòng Kinh tÃ h¡ tâng 
2.5. Uy ban nhân dân huyÇr 

- NÙi dung: 

(1) Báo cáo tinh hinh thyc hiÇn nhiÇm vy phát trién kinh tÃ - xã hÙi 6 tháng �§u 

n�m, nhiÇm vu trong tám 6 tháng cuôi n�m 2022: 

(2) Báo cáo tinh hinh thrc hiÇn dy toán thu, chi ngân sách nhà nuÛc huyÇn 6 

tháng d§u nãm, nhiÇm vu 6 tháng cuôi n�m 2022; 



(3) Bão cáo quyêt toán ngân sách nhà nuóc huyÇn n�m 2021 và tÝ trinh dÁ 

nghi phê chuân quyêt toán ngân sách nhà nuóc huyÇn n�m 2021; 

(4) Bao cáo tinh nông thôn mói sáu tháng dâu n�m, nhiÇm vy sáu tháng cuôi 

n�m 2022: 

(S) Báo cáo tinh hinh dâu tu xây dång co b£n trên dja bàn huyÇn 6 thang dau 

n�m, nhi�m vu trong tâm 6 tháng cuôi n�m 2022; 
(6) Báo cáo tinh hinh tý lÇ tham gia BNYT 6 tháng dâu n�m, nhiÇm vå 6 thang 

cuoi n�m 2022. 

(7) To trinh dê nghË dieu chinh quy ho¡ch sù dung dât 2021-2030; Trò trinh dê 
nghi bô sung các danh måc công trinh, då án �§u tu công giai do¡n 2021-2025 và ké 

ho¡ch dâu tu công n�m 2022 

Thoi gian: 8h00, ngày 7 tháng 7 n�m 2022 (Sáng thú n�m) 
- Dja diêm: T¡i phòng hÍp sô 2 UBND huyÇn. 
Ghi chu: �ê nghË các co quan tham mru xây dyng báo cáo phäi chi rõ mÙt só 

noi dung vê chi tiêu, ké hogch giao dàu n�m, k¿t quá dat duyc (các chi tiêu hoan 
thành, không hoàn thành) thun lyi, khó kh�n; kiên nghj, dë xuût. Nêu các don vj 
co gi thay dôi vê ljch và nôi dung theo thông báo só 8/TB-HÐND ngày 9/6/2022 ciüa 

Throng tryc H�ND huyÇn thì liên hÇ vÛi L�nh dgo Ban dê diêu chinh cho phù 

hop. 
III. TÓ CHÚC THrC HI�N 

- L�nh �¡o Ban Kinh tÃ -Xã hÙi chju trách nhiÇm chi �¡o tô chúc thuc hiÇn Ke 
hoach giám sát, thâm tra; các d�ông chí Uy viên Ban Kinh tê - Xä hÙi s�p xêp công 

viÇc �ê tham gia dây dù các buói låm viÇc theo kê ho¡ch; 
- Các co quan, �on vË duoc thâm tra, giám sát xây dung báo cáo chuân bË nÙi 

dung và các dieu kiÇn �e doàn giám sát làm viÇc d¡t kêt quà; 

- Vän phòng HuyÇn oy, HÐND-UBND huyÇn phôi hop vÛi các �on vË chuân bË 
các diêu kiÇn phåc vu hoat dÙng thâm tra, giám sát cça Ban; 

Thuc hien så chi dao cua Thuong truc HÐND huyên, Ban Kinh te - Xä hÙi phài 

báo cáo truóc Thuong tryc HÐND kêt quá thâm tra du tháo các báo cáo, nghi quyet 

thuoc linh vyc Ban phu trách tai k hop throng lë gita n�m ngày 21/7/2022). Di 
chuán bi noi dung báo cáo, Ban kinh tê -X� hÙi HDND huyÇn dë nghj các �on vi giYi 

du thio các v�n ban (thoi han theo Thong báo sô 08, ngày 9/6/2022 cia Throng trrc 

HÐND huyén) dë Ban K?-XH thám tra theo diúng quy dinh, nên dên ngày thám �inh 

khong nhán auge báo cúo thi Ban KT-XH së không tiên hành thám dinh và báo eáo ve 

Thuong truc Huyén uý và Thuong truc HÐND huyÇn) 



Trên dây là Kê ho¡ch thâm tra, giám sát cça Ban Kinh tê - Xä hÙi H�ND

huyên dê chuân bj cho ky hÍp thé chín HÐND huyÇn nhiÇm ky 2021-2026./. 

TM. BAN KINH TË - X� HOI 
RUONG BAN Noi nhân: 

- Thuong tryc HÐND huyÇn (dê báo cáo); 

- Các thành viên Ban KT- XH; 
- VP Huyên ùy, HÐND và UBND huyÇn; 
- Các co quan, don vi/ có liên quan; 

- ��ng công thông tin diÇn të huyên; 

- Luu VT. 
LPi Hông Anh 
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