
HOI DONG NHÂN DÂN CONG HOÀ X HOI CHÜ NGH*A VI�T NAM 
HUYEN NAM TRrC DÙc lp - Ty do - Hanh phúc 

So:49 /KH-TTHÐND Nam Truc, ngày 28 tháng 9 n�m 2022 

KÉ HOACH 
To chre phiên hÍp thir mroi l�m cüa Thurong tryc HÙi �ông nhân dân 

huyçn khóa XVIII, nhiÇm ky 2021-2026 

Thre hien Luât Tô chéc chính quyên dËa phuong n�m 2015; Lut Hoat 
�Ùng giám sát cça Quôc hÙi và HÙi �ông nhân dân n�m 2015; Quy chê hoat 

dÙng cça HÙi �ông nhân dân huyÇn Nam Truc khóa XVIII, nhiêm ky 2021-

2026, Thuòng truc HÙi �ông nhân dân huyÇn xây dång Kê hoach tô chúc phiên 

hop thù muoi l�m eua Thuong truc HÙi dông nhân dân huyÇn nhu s 

I. MrC DÐÍCH, YÊU CÀU 
Dánh giá kêt quà ho¡t �Ùng cça HÙi �ông nhân dân, Thuong truc HÙi dông 

nhân dân, các Ban HÙi �ông nhân dân huyên tháng 9, nhiÇm vå trong tâm tháng 

10 n�m 2022. 

Thuc hiÇn mÙt sô công viÇc thuÙc thâm quyên cua Thuong truc HÙi dông 
nhân dân huyên theo quy dËnh cça pháp luât. 

Các co quan, �on vË c�n cú vào nÙi dung Kê hoach này và chéc n�ng, 

nhiêm vu cça minh, chç �Ùng chuân bË nÙi dung báo cáo t¡i phiên hÍp cça 

Thuong trrc HÙi dông nhân dân huyên bào d�m dúng quy dËnh cça pháp lut, 

dúng tiên �Ù. 

IL CHUONG TRINH, NOI DUNG PHIËN HOP 

1. Dánh giá kêt quå ho¡t �Ùng tháng 9, nhiÇm vå trong tâm tháng 10 n�m 

2022 cua HÙi �ông nhân dân huyÇn. 

2. Uy ban nhân dân huyÇn báo cáo tinh hình thåc hiÇn du toán thu, chi ngân 

sách nhà nuóc huyÇn 9 tháng dâu n�m, nhiÇm vy trÍng tâm nhïng tháng cuôi 

n�m 2022. 

III. THOI GIAN, ÐJA DIËM 

1. Thoi gian: 8h00, ngày 05/10/2022 (thr Tu) 

2. Dja diêm: Phòng hÍp Ban Thuong vu HuyÇn üy 

IV. THÀNH PHAN THAM Dr' PHIËN HOP 
1. Các dông chí Thuong truc HÙi dông nhân dân huyÇn 

2. Moi tham du phiên hop: 
- Dong chí Phó Bi thu Thuong true HuyÇn úy; 
- Dông chí Chç t/ch Uý ban nhân dân huyÇn; 

- Dong chí Chç tjch Uy ban M·t trn tôquôc huyÇn; 

Dông chi Truong phòng Tài chinh và Kê ho¡ch huyÇn; 



- �Óng chí Phó Truong Ban Kinh te - Xä hÙi, Ban Pháp chê HÙi dông nhân 

dân huyen; 
- �ông chí Chánh V�n phòng, Phó Chánh V�n phòng HuyÇn úy-HÐND-

UBND huyÇn phy trách înh vuc HÙi dông nhân dân huyÇn. 

V. TO CHÜC THrC HI�N 

1. Thurong trye HÙi �ông nhân dân huyÇn 
Chi dao V�n phòng HuyÇn úy-HDND-UBND huyÇn phói hop vÛi các Ban 

HÙi dông nhân dân huyÇn xây dårng Báo cáo dánh giá két quá ho¡t dóng thang 9, 
nhiÇm vå trong tâm tháng 10 n�m 2022 cça HÙi dông nhân dân huyÇn và các 
báo cáo cça Thurong truc HÙi dông nhân dân trinh t¡i phiên hop; chuân bi các 
diêu kiÇn b£o dâm tö chuc phiën hop. 

2. Uy Ban nhân dân huyÇn 
Uy ban nhân dân huyÇn chuán bË báo cáo tinh hinh thrc hiÇn du toán thu, 

chi ngân sách nhà nuóc huyÇn 9 tháng dâu n�m, nhiÇm vu trong tâm nhïng 
tháng cuoi n�m 2022, báo cáo t¡i phiên hop thé muoi l�n cça Thuong tråc HÙi 
dong nhân dân huyén (báo cáo giëi vê Thuòng trye HÙi �ông nhân dân huyÇn 10 

ban qua Vän phòng Huyên úy-HÐND-UBND huyÇn truóc ngày 03/10/2022). 

3. Các Ban cça HÙi �ông nhân dân huyÇn 
Phoi hop vói V�n phòng HuyÇn ùy-H�ND-UBND huyÇn chuân bË Báo 

cáo dánh giá kêt quå hogt dÙng tháng 9, nhiÇm vå trÍng tâm tháng 10 n�m 2022 
cua HÙi �ông nhân dân huyÇn và các báo cáo cça Thuong trrc HÙi �ông nhân 
dän huyÇn trinh t¡i phiên hÍp. 

4. V�n phòng HuyÇn üy - HÐND - UBND huyÇn 
Phoi hop vói các Ban HÙi �ông nhân dân huyÇn tham muu cho Thuong 

trre HÙi dông nhân dân huyÇn chuân bË các báo cáo t¡i phiên hÍp. 

Phôi hop vÛi các co quan có liên quan chuân bË tài liÇu và các dieu kiÇn 

phåc vy phiên hÍp. 
Trên dây là kê ho¡ch tó chéc phiên hop thé muòi l�m cça Thuong trrc HÙi 

dong nhân dân huyên khóa XVII, nhiÇm ky 2021-2026. Thuong true HÙi �ông 
nhân dân huyÇn dê nghË các co quan �on v/ liên quan phôi hop tô chée thre 

hiÇn./. 
Noi nhan: 
-Thurong tryc HuyÇn üy (dê báo cáo); 
Thuong tryc HÐND, länh �¡o UBND, 

UB MTTQ huyÇn, 
-Trung tâm V�n hoá TTTT huyÇn; 

- Công TTÐT huyÇn; 
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