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HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQ! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bc Ip - Ttr do - Hnh phñc  

S& 4O/NQ-HDNID Kim San, ngày3O tháng 6 nàm 2021 

NGH! QUYET 
V/v thông qua k hoich t chfrc các k)' h9p thithng 1 nm 2021 

cüa HBND huyn Kim Son khóa XX, nhim k' 2021-2026 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 

NHIM KY 202 1-2026, K( HQP TH NHAT 

Can thLugt Td chác chInh quyê'n djaphuring nám 2015; 

Can th Luçt Sith &i, bd sung m5t so' diu c1a Lut T chik ChInh phi và 

Luat Td chiv chInh quyn djaphwong nàm 2019, 

Xét T& trinh sO' 06/7Tr- HDND ngày 3 0/6/2021 cia Thwàng try'c HDND 
huyçn ye vic d nghj thông qua IcE hoçich tO chic các /cj) hQp thwàng l nàm 2021 
cüa HDND huyn Kim Son khóa X nhiçm Ic)) 2021-2026;)) kién tháo luçn cza 
dgi biêu H3i dOng nhán dan huyn ti Ic)) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thông qua Kê hoach s 01/KH-HDND ngày 30 tháng 6 nàm 2021 
cüa Thu&ng trrc HDND huyn ye vic t chirc các kS'  hop ththng 1 11am 2021. 

(Co Kê'hogch sE 01/KH-HDND ngày 3 0/6/202 1 kern theo) 

Biêu 2. Giao cho Thuing trirc HDND huyn trin khai t chirc thçrc hin; 
các Ban cüa HDND huyn, các dai  biu HDND huyn giárn sat thirc hin nghj 
quyêt nay. 

Biu 3. Nghj quyt nay &rçvc HDND huyn khóa XX, nhim k' 2021-
2026, k' hop thir Nhât thông qua ngày 30/6/202 1 vã có hiu hic kê tü ngày ducic 
HDND huyn thông qua.!. 

Noi ithân: 
- TTHDND, UBND tinh; 
- Thung trirc Huyn üy; 
- YrHDND, UBND, UBM11TQVN huyn; 
- Các di biu HDND huyn khóa XX; 
- Các ci quan, ban, ngành cüa huyn; 
- VP UDND&UBND huyn; 
- DU, HDND, UBND các x, thj trân; 
- Luu: VT.,  



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN KIM SUN Doe 1p - Tty do - Hnh phüc 

So: /KH-HDND Kim Sctn, ngây J2 tháng 6 nám 2021 

KE HOACH 
T chü'c các k)' h9p thtrông 1 nãm 2021 cüa HDND huyn 

khoá XX, nhiêm k5' 2021-2026 

Th%rc hin Lut T chirc chInh quyn dja phu'Gng näm 2015; Lut Sira d6i, 

b sung mt s diu cüa Lut T chi'rc ChInh phü và Lut Ti chirc chInh quyn 
dja phirnng näm 2019; Van bàn s 883iHD-UBTVQH14 ngày 02/6/202 1 cüa Uy 
ban Thithng vii Quc hi hung dn mt s ni dung v vic t chirc k' h9p tht'r 
Nht cüa HDND các cp nhim kS'  202 1-2026, Thung tnrc HDND huyn Kim 
Scm xây dmg K hoch t chüc các kS'  h9p thung 1 nàm 2021 cüa HDND 
huyn khóa XX, nhim k' 202 1-2026 nhu sau: 

I. Myc dIch, yêu cu to chüc các k' h9p 
1. Myc dIch 
- Dánh giá kt qua vic thirc hin các mic tiêu, nhim vi phát trin kinh 

t xä hi 6 tháng d.0 näm và Ca näm 2021; d ra các nhim v1i, giâi pháp phát 

trin kinh t xä hi 6 tháng cui näm 2021 và näm 2022. 
- Dánh giá kt qua hoat dng cüa Thumg trirc HDND, các Ban HDND 

huyn và hoat dng cüa các T dii biu và các di biu HDND huyn trong näm 
2021, phuong hrnrng nhim v11 11am 2022. 

- Quyt djnh nhikg v.n d thuc thm quy&n cüa HDND huyn. 
2. Yêu cu 
- Vic t chüc kS'  h9p phài dam bão cht hrçing, hiu qua, theo quy djnh 

cüa pháp 1ut. 
II. S6 1ung, thôi gian ti chfrc các k' h9p 
1. S 1*rçng k' h9p: 02 kS'  hpp 
2. Thôi gian ti chüc kS'  h9p 
- KST h9p gitra nàm 2021: To chrc cüng vOi k' h9p thir Nhât HDND khóa 

XX, nhim kS'  202 1-2026. 
- K hçp cu& nàm 2021: T chirc trong tháng 12 näm 2021 (t chi'rc sau 

kS' h9p cui nàm 2021 cüa HDND tinh Ninh BInh) 

III. Chirong trInh k)' hQp 
1. K' hçp gifla nãm 2021 
Chisang trInh k' h9p ducrc t chIrc 1ng ghép trong chuang trInh k h9p 

thir N1iAt HDND khóa XX, nhim k' 2021-2026 và duqc quyêt dlnh  ti phiên 

h9p tra bj KS'  h9p thir Nhât cüa HDNI) huyn. 
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2. K h9p cui nãm 2021 
2.1. HDND huyn xem xét các thông báo, báo cáo, tô trInh 
2.1.1. Các báo cáo, t& trinh cia Thu'àng try'c HDND huyçn 

- Báo cáo kt qua cong tác cüa Thumg tr1rc HDND huyn nàm 2021, 
nhiêm vu näm 2022. 

- Báo cáo tng hçip kin ngh cüa tn tnrc kS'  hp thuàrng 1 cuôi näm 
2021 cüa HDND huyn. 

- Báo cáo thng hcp kin cht v.n cüa di biêu HDND huyn ti k hop 
thu&ng 1 cuôi nàm 2021 cüa HDND huyn. 

- Báo cáo kt qua giárn sat vic giái quyt các kin nghj cüa cir tn d duçic 
gi:ri dn HDND huyn tai kS' hp truOc. 

- Ti trInh v vic ban hành Quy ch hoat dng cña HDND huyn Kim 
San khóa XX, nhiêm kS'  2021-2026. 

- Th trInh v vic thành 1p doàn giám sat cüa HDND huyn d th?c hin 
các cuOc  giám sat chuyên d cüa HDND huyn trong nãm 2022. 

- Th trInh v k hotch t chirc các k' hçp thithng 1 cüa HDND huyn 
näm 2022. 

2.1.2. Các báo cáo cüa các Ban HDND huyn 
- Báo cáo k& qua th.m tra các báo cáo, t?Y trInh, dr tháo nghj quyêt cüa 

UBND huyn và các ngành theo sii phân cOng ci.a Thithng tr11c HDND huyn; 
- Báo cáo kt qua cong tác cUa các Ban HDND huyn närn 2021, nhirn 

viii nàm 2022. 
2.1.3. Các báo cáo, tà trInh cia UBND huyii 

- Báo cáo k& qua thrc hin nhim vi phát trin kinh t - x hi nàm 2021, 
miic tiêu, nhim vi và giãi pháp phát trin kinh t xã hi näm 2022. 

- Báo cáo tInh hInh thc hin d toán ngân sách dja phuang närn 2021; dir 
toán thu ngân sách nhà nuâc trén dja bàn, thu, chi ngân sách và phân b ngân 
sách dja phucrng huyn Kim San nàm 2022. 

- Báo cáo tmnh hInh si'r di.rng dir phông ngân sách cp huyn nãm 2021. 
- Báo cáo kt qua thirc hin k hoch d.0 tu Cong näm 2021, k hoach  du 

tu cong näm 2022. 
- Báo cáo kM qua thirc hin k hoach sr dçing d.t nàm 2021, k hoach sir 

diing dt nàm 2022. 
- Báo cáo kM qua thirc hin D an xây dirng nOng thOn mth nàm 2021, k 

hoach thuc hiên nàm 2022. 
- Báo cáo kM qua phát trin kinh t tp th näm 2021, ké hoach thirc hin 

näm 2022. 
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- Báo cáo kt qua cong tác phông, chng tham nhüng, lang phi và thrc 

hành tit kim nãm 2021, nhirn vii näm 2022. 
- Báo cáo cong tác tip cong dan va giái quyt khiu ni, té cáo cüa cong 

dan nàm 2021, nhim vii näm 2022. 
- Báo cáo v cong tác phông chng ti phm và vi phm pháp 1ut näm 

2021, nhirn v11 nàm 2022. 
- Báo cáo kêt qua giâi quyt nhüng kin nghj cüa ci'r tn 0' dja phucing 

trong cuc bu ci'r di biu HDND, nhü'ng kin nghj cüa tn dâ duqc UBND 

huyn trá I0'i chija có k& qua cui cüng; vic th ch0'c thixc hin các kin ngh cüa 

Thu&ng trxc HDND huyn, các Ban cüa HDND huyn huyn sau các d9t giám 

sat. 
- Báo cáo trâ 10'i kin nghj cüa cü tn tru0'c k' hpp thu0'ng 1 cui nàm 

2021 cUa HDND huyn. 
- T0' trInh ye nhim vi phát trin kinh t - xâ hi nàm 2022. 
- T0' trInh v vic quyêt djnh dir toán thu ngân sách nba nu'ôc trên dja bàn, 

thu, chi ngân sách dja phuong näm 2022. 
- To trInh v vic quyt djnh phân b ngân sách dja phiso'ng nàm 2022. 

- TO trinh v vic thông qua k ho.ch du tu cong näm 2022. 

- TO trInh v vic thông qua k hoach sü dung dt näm 2022. 

2.1.4. Thông báo, báo cáo cia Uy ban Mt trn Td quó'c Viçt Nain huyn 

và cia các ngành, cci quan, dcrn vj khác 
- Thông báo v cOng tác tham gia xây dmg chInh quyn nãrn 2021, 

phing huOng, nhim vii näm 2022 cña Uy ban Mitt trn To quc Vit Nam 

huyn; 
- Báo cáo kt qua cong tác näm 2021, phuang huOng, nhim Vi1 nàm 2022 

cüa Tôa an nhân dan huyn; 
- Báo cáo kt qua cong tác näm 2021, phuang huOng, nhim vii näm 2022 

cüa Vin Kim sat nhân dan huyn. 
- Báo cáo kát qua cong tác näm 2021, phuung huOng, nhim vii nàm 2022 

cüa Chi Ciic Thi hành an Dan s1x huyn. 
- Báo cáo k& qua giài quyt nhüng kin nghj cüa c0' tn 0' dja phucing 

trong cuc bu cir d.i biu I-IDND, nhcthg kin ngh cUa cü tn thc thm quyn 

giãi quyt cüa các cci quan, dan vj khác dã duqc trâ lOi nhu'ng chira có k& qua 

cuOi cüng. 
- Báo cáo trâ 1&i ni dung chit vn cüa dai  biu HDND huyn; báo cáo trá 

lOi, giãi quyt kin nghj cüa c0' tn tnuOc kS'  h9p thuOng 1 cui näm 2021 cOa 

HDND huyn cüa các co quan, dan vj, cá nhân khác có lien quan (nu có). 
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2.2. HDND huyn t chile các phiên thão 1un ti T, ti hi trtrông 
2.3. HDND huyn xem xét vic cht vn và trã lôi cht vn 
2.4. HDND huyn xem xét, thông qua nghj quyêt 
- Nghj quy& v thim vi phát trin kinh t - xã hi näm 2022. 
- Nghj quy& v k hoach t chirc các k' hçp thu?mg 1 cüa 1-IDND huyn 

näm 2022. 

- Ngh quy& v ban hành Quy ch hoat dng cüa HDND huyn khóa XX, 
nhim kS'  202 1-2026. 

- Các Nghj quy& v vic thành 1p các Doàn giám sat chuyên d cüa 
HDNID huyn d thrc hin các cuc giám sat chuyên d trong nàm 2022 cüa 
HDND huyn. 

- Nghj quyt v vic quyt djnh dir toán thu ngân sách nba nuc trén dja 
bàn, thu, chi ngân sách dja phuong nãm 2022. 

- Nghj quyt v vic quyt djnh phân b ngân sách dja phucing näm 2022. 
- Nghj quyt v& vic thông qua k hoach  du tu cong nãm 2022. 
- Nghj quyt v vic thông qua k hoach sr diing dt näm 2022. 
3. Ngoài các ni dung trên, can cir vào tInh hInh thirc t cüa huyn và các 

quy djnh cüa pháp 1u.t, HDND có th b sung xern xét tai  các kS'  h9p các báo 
cáo, t? trInh, d an, quyt djnh ban hành các nghj quyt khác theo d nghj cüa 
UBND huyn, cüa cir tn và các co quan, ban, ngành khác có thm quyên. 

IV. T chile thtrc hiên 
Thix&ng tI-crc HDNI) huyn trén cci s& k hoach nay xây dung kê hoach 

chi tit di vói vic t chirc ti'rng k' h9p, xin kiên chi dao  cüa Ban Thumg vii 
Huyn Uy, phân cong nhirn vi chu.n bj và pMi hçp t chüc thirc hin cho cac 
Co cci quan don vj Co lien quan d t chtc các k h9p thung 1 cOa HDND 
huyn dat  thrçic miic dIch, yéu cu d ra.!. 

No'i nhâ,z: 
- TT Huyn us'; 
- TTHDND, UBND; UBMTTQVN huyn; 
- Di biu HDND huyii khóa XX; 
- Các c quan, ban ngành lien quan; 
- CPVP, CVTH VAn phông; 
- Lisu: VT. 

TM. THIXONG TRU'C HDND HUYEN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

 

D Thj Nga 
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