
HÐND HUYÆN NAM TRUC cONG HOÀ XÄ HOI CHÚ NGHÍA VI�T NAM 

DÙe lp- Ty do -Hanh phúe BAN PHÁP CHÉ 

So:02/KH-BPC Nam Truc, ngày 27 tháng 6 n�m 2022 

KÉ HOACH 
Thâm tra cça Ban Pháp chê truóc ky hÍp thuwong lÇ giïa n�m 2022 

HÐND huyÇn khóa XVIII, nhiÇm ký 2021-2026 

C�n cu Thông báo sô 08/TB-HÐND ngày 09/6/2022 cça Thuong trrc 

HEND huyÇn vé då kiÃn nÙi dung, chuong trinh ky hop thuÝng le giua nam 
2022 HÐND huyÇn khóa XVIII, nhiÇm ky 2021-2026. 

Ban Pháp chê HÙi �ông nhân dân huyÇn xay dung kê ho¡ch thâm tra các 

du thão báo cáo, tò trinh, nghË quyêt trinh t¡i ký hÍp thuong lÇ giïa n�m 2022 
HÙi dông nhân dân huyÇn khóa XVII, nhiÇm ky 2021-2026 nhu 

I. Måc �ích, yêu câu 

- Thâm tra các då th£o báo cáo, tÝ trình, nghË quyêt trinh t¡i ky hop 

thuong le giïa n�m 2022 HÙi �ông nhân dân huyÇn theo phân công cça Thurong 

trrc HÙi dong nhân dân huyÇn t¡i Ké ho¡ch sô 10/KH-HÐND ngày 09/6/2022 
ve to chúc ký hÍp thuong lÇ giïa n�m 2022 HÐND huyÇn khóa XVII, nhiÇm 
ky 2021-2026. 

- Tô chúc các buôi làm viÇc tryc tiêp vÛi các phòng, ngành chuyên môn 

nham làm rõ hon nÙi dung các báo cáo �ê cung câp thông tin chính xác cho �¡i 
bieu HDND huyÇn trong viÇc xem xét, th£o lun và biêu quyêt, quyêt dËnh các 
Nghi quyêt do H�ND huyên ban h£nh.| 

- Báo cáo kêt quà thâm tra trinh ky hÍp �úng chúc n�ng, nhiÇm vy cça 

Ban theo luät dinh. 

II. NÙi dung 

1. Th¥m tra dy thão các báo cáo: 

(1) Công tác chi �¡o, diêu hành 6 tháng �âu n�m; nhiÇm vå 6 tháng cuôi 

n�m 2022.cua UBND huyÇn. 

(2) Tinh hinh thåc hiÇn nhiÇm vå phát triên kinh tê xä hÙi 6 tháng �âu 
n�m, nhiÇm vy 6 tháng cuôi n�m 2022 (linh vre nÙi chinh, quôc phòng, an ninh). 

(3) Báo cáo công tác tiêp công dân, giäi quyêt khiêu n¡i, tô cáo cça công 
dân 6 tháng �âu n�m; nhiÇm vå 6 tháng cuôi n�m 2022. 

(4) Báo cáo kêt quå giäi quyêt kiên nghË cça cë tri tù ky hÍp thé n�m 
HÐND huyÇn khoá XVIII, nhiÇm ky 2021-2026 dên nay. 



2 

() Báo cáo kêt quà công tác 6 tháng �§u n�m, phuong huong nniem vu 

tháng cuoi n�m 2022 cça ViÇn kiêm sát nhân dân. 

(6 Bão cáo kêt quå công tác 6 tháng �àu n�m, phuong huóng nhiÇm vy o 

tháng cuôi n�m 2022 cça Chi cuc Thi hành án dân su. 

(7 Bão cáo kêt quà công tác 6 tháng �âu n�m, phuong huóng nhiem vy o 

tháng cuôi n�m 2022 cua Công an huyen. 

(8 Báo cáo kêt quà công tác 6 tháng d§u n�m, phuong huóng nhiÇm vs o 

tháng cuôi n�m 2022 cça Ban chi huy Quân så huyÇn. 

(9 Báo cáo kêt quå công tác 6 tháng �§u n�m, phuong huóng nhiÇm vu 6 

tháng cuôi n�m 2022 cça Thanh tra huyên. 

(10) Báo cáo kêt quà công tác 6 tháng dâu n�m, phuong huóng nhiÇm vy 

6 tháng cuôi n�m 2022 cça Tòa án nhân dân huyÇn. 

2. Lich làm viÇc cu the: 

2.1.Công an huyÇn 

- NÙi dung: Kêt quå công tác 6 tháng �àu n�m, phuong huóng nhiÇm vå 6 

tháng cuôi n�m 2022 cça Công an huyÇn. 

- Thoi gian: 7h30, ngày 30/6/2022 (sáng thúr N�m) 
- Dja diêm: T¡i tru sö ca quan Công an huyên 
2.2. ViÇn kiém sát nhân dân huyÇn 

- NÙi dung: Kêt quà công tác 6 tháng �âu n�m, phuong huóng nhiÇm vy 6 

tháng cuoi n�m 2022 cua ViÇn kiêm sát nhân dân huyÇn. 

- Thoi gian: 14h00, phút ngày 30/6/2022 (chieu thé N�m) 
-Dia diÃm: Tai tru sÛ co quan ViÇn kiëm sát nhân dân huyÇn 

2.3-Thanh tra huyÇn 

- NÙi dung: Kêt quå công tác 6 tháng �âu n�m, phuong huóng nhiÇm vu 6 

tháng cuoi n�m 2022 cça Thanh tra huyÇn. 

- ThÝi gian: 7h30 ngày 01/7/2022 (Sáng thúr Sáu) 
Dja diêm: Phòng Làm viÇc co quan Thanh tra huyÇn. 

2.4. Uy ban nhân dân huyÇn: 

- NÙi dung: 

+Công tác chi d¡o, diÁu hành 6 tháng d§u n�m; nhiÇm vu 6 tháng cuÑi n�m 
2022 cua UBND huyÇn. 

+ Tinh hinh thre hiÇn nhiÇm vu phát triên kinh te xã hÙi 6 tháng �§u n�m, 

nhi�m vu 6 tháng cuôi n�m 2022 (+nh vuc nÙi chính, quôc phòng, an ninh). 
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+Báo cáo công tác ti¿p công dân, gi£i quyêt khiêu n¡i, tô cáo cça công 

dân 6 tháng �âu n�m; nhiÇm vu 6 tháng cuôi n�m 2022. 

+Báo cáo kêt quå giäi quyêt kiên ngh/ cça cù tri të ky hop thé n�m 

HÐND huyÇn khoá XVIIL, nhiÇm ký 2021-2026 dên nay. 

- Thoi gian: 7h30 phút ngày 5/7/2022 (sáng thé ba) 

Dja diêm: t¡i Phòng hop só 2 tru só HÐND-UBND huyÇn. 

III. Tô chéc thyc hiÇn 
1. Länh �¡o Ban Pháp ché chju trách nhiÇm chi �ao, tô chéc thårc hiÇn kê 

hoach tham tra; Các Thành viên Ban Pháp chê s�p xêp công viÇc chuyên môn dë 

tham gia dây dç các buoi làm viÇc theo kê ho¡ch. 

2. Van phòng Huyên úy - HÐND - UBND huyên và các don vi chuân bË 
các diêu kiÇn phåc vy ho¡t �Ùng thâm tra cça Ban. 

3. Các co quan, �on vË có liên quan chuân bË và gui báo cáo �äm bào nÙi 

dung và thÝi gian theo yêu câu cça Ban Pháp chê; chuân bË �Ëa �iêm và bô trí 

thánh phan trong buôi làm viÇc vÛi �oàn. 

Trên dây là k¿ ho¡ch th§m tra cça Ban Pháp ché H�ND huyÇn �ê chuân 
bi cho ký hop thurong lÇ giïa n�m 2022 HÐND huyên khoá XVIL, nhiÇm ky 
2016-2021/. 

TM. BAN PHÁP CHÉ Noi nhân: 
- Thuong tråc HuyÇn üy; 
- Thuong trrc HÐND huyÇn; 
- L�nh �¡o UBND huyÇn; 
- Thành viên Ban Pháp chê; 
- VP HU- HÐND - UBND huyên; 

-Các co quan có liên quan; 
- Lru: VT. 

RUÖNG BAN 

Ha Duy Tiên 


