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NGH! QUYET
V/v thông qua k hoch ti chile các k)' h9p thu'ông 1 näm 2022
cüa HBND huyn Kim Son khóa XX, nhim k5 2021-2026
HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KHOA XX
NHIM K'c' 2021-2026, KY HQP THU' TIJ
Can c& Lut Td ch&c chInh quyn dja phzro'ng ngày 19/6/2015; Lugt &'ca
dói, ho sung mç5t sá diê'u cña Lut Td chi'c chInh phi và Lut T chj'c chInh quyn
djaphuung ngày 22/11/2019;
Xét Ta trinh sc 13/7Tr-HDND ngày 03/12/2021 cza Thu'&ng fryc HDND
huyn v vic dê nghj thông qua ké' hoQ.ch to chi'c các k5 hQp thu'O'ng l nàm 2022
cia HDND huyn khóa XX nhim k) 2021-2026 và kién cia các dgi biêu Hç5i
dng nhán dan huyn.
QUYET NGH!:
Diu 1. Thông qua K hoch s6 09/KH-HDND ngày 03/12/2021 cüa
Thung trirc HDND huyn ye vic t chirc các k' h9p thu6ng 1 näm 2022 cüa
I-IDND huyn khóa XX, nhim kS' 202 1-2026
(CO Kê hogch sO' 09/KH-HDND ngày 03/12/202 1 kern theo).
Biu 2. Giao cho Thu?rng trirc HDND huyn trin khai t chüc thrc hin;
các Ban cüa HDND huyn, các di biu HDND huyn giám sat vic thirc hin
ngh quyt nay.
Biu 3. Nghj quyt nay dugc HDND huyn khóa XX, nhim k' 202 12026, k' hçp thir Tu thông qua ngày 14/12/2021 và có hiu lirc k tix ngày dugc
HDND huyn thông qua./—
Noi n/i In:
- TT HDND, UBND tinh;
-TTHuynüy;
- TTHDND, UBND, UBMflQVN huyn;
- Các di biu HDND huyn khóa XX;
- Các co quan, ban, ngành cüa huyn;
- DU, HDND, IJBND, UBMTTQVN eác xã, thj
- VP: Huyn us', HDND&UBND huyn;
- Liju: VT.

rn;

Binh Vit Dung
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KE HOACH
V/v t chfrc các k h9p thtthng 1 nàm 2022 cüa HOND huyn
khoá XX, nhim k' 2021-2026
Thirc hin Lu.t T chüc chinh quyn dja phrnng ngày 19/6/2015; Lut
SCra di, b sung mt s diu cüa Lut Ti chüc chInh phU và Luât T ch'Crc chinh
quyn dja phucmg ngày 22/11/2019.
Thithng trirc HDND huyn xây dirng K hoch t chirc các k hçp thuông 1
nàm 2022 cüa HDND huyn khóa XX nhim k3 202 1-2026, nhu sau:
I. Miic dich, yêu câu t chfrc các kT bçp
1. Mtc dIch
- Dánh giá kt qua vic thrc hin các miic tiêu, nhim vi phát trin kinh
th xä hi 6 tháng du nàm và cã näm 2022; quyêt dijnh các miic tiêu, nhim v11,
giãi pháp phát trin kinh t xã hi 6 tháng cui näm 2022 và näm 2023.
- Dánh giá kt qua hoat dng cüa Thithng trirc HDND, các Ban HDND
huyn, các T dai biu, các dai biu HDND huyn 6 tháng d.0 nàm và cã nãm
2022; xác djnh nhim vii trQng tam 6 tháng cui näm 2022 và näm 2023.
- Xem xét, quy& djnh nhmg vn d khác thuc thm quyn cüa HDND huyn.
2. Yêu cu: Vic t chirc k' hQp phãi dam bão chAt ltrcmg, hiu qua, theo
quy djnh cüa pháp 1ut.
II. S lu'çrng, thôi gian ti chfrc các kr hQp thtrô'ng 1
1. So 1ung ky h9p: 02 ky hçp
2. Thbi gian t chtrc k hçp
- K' hçp thithng 1 giüa näm 2022: T chrc trong tháng 7 näm 2022.
- K' h9p thuing 1 cuôi näm 2022: To chirc trirâc ngày 20 tháng 12 nàm
2022 (to chrc sau k' h9p cui näm 2022 cUa HDND tinh Ninh BInh)
III Ni dung chirong trInh k' hçp
1. Ky h9p thtrb'ng 1 gifra nàm 2022
1. 1. HDND huyn xem xét các thông báo, báo cáo, tô trInh
1.1. 1. Các báo cáo, to' trInh cáa ThwOng trtc HDND huyn
- Báo cáo kt qua cong tác cüa Thi.thng trirc HDND huyn 6 tháng du
näm, nhim vi 6 tháng cui nàm nàm 2022.
- Báo cáo kt qua hoat dng giám sat cüa HDND huyn trong näm 2021.
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- Báo cáo cüa Doàn giám sat chuyên d cia 11DM) huyn ye kêt qua
giám sat t chc và hot dng cia Hi dng nhân dan cp xã trên dja bàn huyn
nhim k' 2021-2026.
- Báo cáo cUa Doàn giám sat chuyên d cUa HDND huyn v kt qua
giám sat vic thirc hin cong tác diu tra, rà soát, cong nhn h nghêo, h cn
nghèo nàm 2020, näm 2021 trên dia bàn huyn.
- Báo cáo tng hçp kin, kin nghj cüa cir tn trtthc k$' hpp thithng 1
gia näm 2022 cüa HDND huyn.
- Báo cáo thng hcTp r kin chtt vn cüa di biu HDND huyn ti k' h9p
thiRing 1 giüa nàm 2022 cüa HDND huyn.
- Báo cáo kt qua giám sat vic giái quyt các kin nghj ciia cir tn dä thrqc
gui dn HDND huyn tai k$' hçp tnrâc.
- Th trInh v vic ban hành Nghj quyt v kt qua giám sat th chirc và
hot dng cüa Hi dng nhân dan cp xã trén dja bàn huyn nhim kr 20212026.
- T trmnh v vic ban hành Nghj quyêt v kt qua giám sat vic thrc hin
cong tác diu tra, rà soát, cong nhn h nghèo, h c.n nghèo nàm 2020, näm
2021 trên dja bàn huyn.
- Ti trInh ye chumig trInh giám sat näm 2023 cüa HDND huyn.
1.1.2. Các báo cáo cia các Ban HDND huyn
- Báo cáo k& qua th.m tra các báo cáo, t trInh, di thão nghj quyt cüa
UBND huyn và các ngành theo sir phân cong cüa Th't.thng tri1c HDND huyn;
- Báo cáo kt qua cOng tác cüa các Ban HDND huyn 6 tháng dAu näm,
nhim vii 6 tháng cui 11am näm 2022.
1.1.3. Các báo cáo, t& trmnh cia UBND huyn
- Báo cáo tInh hlnh thirc hin nhim vi phát trin kinh t - xà hi 6 tháng
d.0 nàm, phixcmg hithng, nhim v11 6 tháng cui näm 2022.
- Báo cáo tInh hInh t1iirc hin dr toán ngân sách dja phucmg 6 tháng d.0
nàm; phucmg huóng, nhim vi 6 tháng cui näm 2022.
- Báo cáo tInh hInh sir ding dr phông ngân sách cAp huyn 6 tháng du
nàm 2022.
- Báo cáo kt qua cong tác phóng, chng tham nhflng, thrc hành tit kim,
chng lang phi 6 tháng du nàm, nhim vi1 6 tháng cui näm 2022.
- Báo cáo cong tác phông chng ti pham và vi pIm pháp lut 6 tháng
clâu nàm, nhim vii 6 tháng cui nàm 2022.
- Báo cáo kt qua cong tác tip cOng dan và giài quyt khiu nai, t6 cáo
cüa cong dan 6 tháng dâu närn, nhim viii 6 tháng cui näm 2022.
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- Báo cáo kt qua giãi quyt nhirng kin nghj cüa ci:r tn c1 dugc UBND
huyn trã 1i tai k' hQp truàc, nhung chua có kt qua cu& c1ing; vic t chrc
thic hin cãc kiên nghj cüa Thixông trirc HDND huyn, các Ban cüa HDND
huyn ti báo cáo giám sat kt qua giài quy& các kin nghj cüa cir tn và sau các
dçit giám sat.
- Báo cáo trà 1ii kin, kin nghj cüa cir tn trithc k' h9p thtr?ng 1 giüa
nàm 2022 cüa HDND huyn.
- Ti trInh, kern theo Báo cáo v vic d nghj phê chu.n quy& toán thu
ngân sách nhà nuc trên dja bàn, quyt toán thu, chi ngân sách dja phuong näm
2021.
1.1.4. Thông báo cüa Uy ban Mçt trn T quc Vit Nam huyn và báo
cáo cüa các ngành

- Thông báo v cong tác tham gia xây dxng chInh quyn 6 tháng d.0 näm,
phi.rong huàng, nhim vii 6 tháng cui näm 2022 cüa Uy ban M.t tr.n T qu&
Vit Nam huyn.
- Báo cáo kt qua cong tác 6 tháng du näm, phiicing hthng, nhim vi 6
tháng cuôi näm 2022 cüa Tôa an nhân dan huyn.
- Báo cáo kt qua cong tác 6 tháng dAu 11am, phucing huOng, nhim vi 6
tháng cui nàm 2022 cüa Vin Kim sat nhân dan huyn.
- Báo cáo k& qua cong tác 6 tháng du näm, phuong huàng, nhim vi 6
tbáng cui nàm 2022 cüa Chi Ciic Thi hành an Dan sr huyn.
- Báo cáo kt qua giâi quyt các kin nghj cña ci'r tn thuc thm quyn
giãi quyt cüa các co quan, do'n vj khác dà ducic trà 1ô'i, nhung chua có kt qua
cuôi cüng t?i kr hop tnxOc cüa HDND huyn.
- Báo cáo trã 1i ni dung cht vn cüa dai biu HDND huyn; báo cáo trã
ki, giâi quyt kin nghj cüa ci'r tn truâc k h9p thuing 1 giia näm 2022 cüa
HDND huyn cüa các co quail, dcm vj, cá nhân khác có lien quan (nu co).
- Báo cáo kt qua thrc hin các cam kt sau trã 1i cht vtn ti kS1 hQp
trwc cUa các co quan, don vi, cá nhân nu có).
IIi trtrông
1.2. HDND huyn to chirc các phiên thão 1un ti To, ti
1.3. HDND huyn xem xét vic cht vn và trã tel cht vn
1.4. HDND huyn xem xét, thông qua nghj quyt
- Nghj, quyêt v vic phê chutn quyt toán thu ngân sách nhà nuc trên
dja bàn, quyt toán thu, chi ngãn sách dja phucmg nàm 2021.
- Nghj quyt v Chtrnng tninh giám sat n.m 2023 cña IIE'ND huyn.
- Nghj quyt v kt qua giám sat th chixc và hott dng cüa HOi dng nhân
dan cp xã trên dja bàn huyn nhim kS' 202 1-2026.
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- Nghj quyt v kt qua giám sat vic t1c hin cong tác diëu tra, rà soát,
cong nhtn h nghèo, hO ctn nghèo näm 2020, näm 2021 trên dta bàn huyn.
2. K' h9p thtrO'ng 1 cui nàm 2022
2.1. HDND huyn xem xét các thông báo, báo cáo, to trInh
2.1.1. Các baa cáo, t& trInh cta Thwmg trzjc HDND huycn
- Báo cáo kt qua cong tác cüa Thu?mg tric HDND huyn näm 2022,
nhim vi näm 2023.
- Báo cáo tong hçp kiên, kiën nghj cüa c'r tn tnrrc k' hçp thixng 1
cui närn 2022 cüa HEDND huyn.
- Báo cáo k& qua giám sat vic giãi quyt các kin nghj cüa cir tn diã dtrçic
gl'ri dn HDND huyn tai k' h9p tnrâc.
- Báo cáo tng hçTp kin chit vxn ci'ia di biu HDND huyn t.i k' h9p
thung 1 cui näm 2022 cUa HDND huyn.
- Ti trInh v vic thành l.p doàn giám sat cüa HDND huyn di thirc hin
các cuOc giám sat chuyên dê cüa HDND huyn trong näm 2023.
- T trmnh v k hoach t chirc các k' hçp thtthng 1 cüa HDND huyn
nàm 2023.
2.1.2. Các báo cáo cia các Ban HDND huyn
- Báo cáo kt qua thm tra các báo cáo, t trInh, dir tháo nghj quyt cUa
UBND huyn và các ngành theo sir phân cong cüa Thuông trirc HDND huyn;
- Báo cáo kt qua cong tác cüa các Ban HDND huyn nàm 2022, nhim
viii näm 2023.
2.1.3. Các baa cáo, tà trInh cia UBND huyn
- Báo cáo kt qua thrc hiOn nhiOm vi phát trin kinh t - xã hOi nàm 2022,
miic tiêu, nhim vi và giãi pháp phát tnin kinh t xà hOi näm 2023.
- Báo cáo tInh hmnh thirc hin dir toán ngân sách dja phrcing nàm 2022; dir
toán thu ngân sách nhà niric trên dja bàn, thu, chi ngân sách và phân b ngân
sách dja phuang huyn Kim Scm nàm 2023.
- Báo cáo tInh hInh sr diing d phOng ngân sách cp huyn nàm 2022.
- Báo cáo kt qua thirc hin k hoach du tnr cong näm 2022, k hoch du
tnt cong näm 2023.
- Báo cáo kt qua thirc hin k hoach sir dçing dtt nàm 2022, k hoach sr
ding dat nàm 2023.
- Báo cáo kt qua thirc hin D an xây dirng nông thôn mi nám 2022, k
hoach thirc hiOn nàm 2023.
- Báo cáo kt qua phát trin kinh t tp th näm 2022, k hoach th%rc hin
nàm 2023.
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- Báo cáo kt qua cong tác phông, chng tham nhüng, lang phi và, thrc
hành tit kim nàm 2022, nhim vi nm 2023.
- Báo cáo cong tác tip cong dan và giãi quyt khiu nai, t cáo cüa cong
dan näm 2022, nhim viii näm 2023.
- Báo cao, v cong tác phOng chng ti pham vâ vi phrn pháp 1utt näm
2022, nhim vi näm 2023.
- Báo cáo kát qua giãi quyt kin nghj cüa ci1 tn dã dixqc UBND huyn trã
Ri tai ki hçp trixic, nhirng chua có kt qua cui cüng; vic t chüc thrc hin
các kin nghj cüa Thtrâng trirc HDND huyn, các Ban cüa HDND huyn tai báo
cáo giám sat kt qua giãi quyt các kin nghj cüa cir tn và sau các dqt giám sat.
- Báo cáo trá ku kin, kin nghj cüa c'Cr tn trw9c k' h9p thuOng I cuôi
nám 2022 cüa HDND huyn.
- Tu trInh v nhim vii phát tnin kinh t - xà hi näm 2023.
- Tu trinh v vic quyt djnh d toán thu ngân sách nhà nuàc trên dja bàn,
thu, chi ngân sách dja phiiong nàm 2023.
- T trInh v vic quyt djnh phân b ngân sách dja phrnmg näm 2023.
- Tu trinh v vic thông qua k ho?ch dAu tu cong nàm 2023.
- Tu trInh v vic thông qua k hoach si'r ding dt näm 2023.
2.1.4. Thông báo, báo cáo cl,a (Jy ban Mgt trn T quc Vit Nam huycn
và cáa các ngành, cc quan, don vj khác
- Thông báo v cong tác tham gia xây drng chInh quyn näm 2022,
phucung huàng, nhim vi nàm 2023 cüa Uy ban Mt trn T qu6c Vit Nam
huyn.
- Báo cáo kt qua cong tác näm 2022, phuong hu&ng, nhim vi nàm 2023
cüa Tôa an nhân dan huyn.
- Báo cáo kt qua cOng tác nàm 2022, phuong hi.rOng, nhim viii nàm 2023
cüa Vin Kim sat nhân dan huyn.
- Báo cáo kt qua cong tác nàm 2022, phuong hirOng, nhim vt näm 2023
cüa Chi C'tic Thi hành an Dan sir huyn.
- Báo cáo kt qua giãi quyt các kin nghj cUa cir tn thuc th.m quyn
giãi quyt cüa các co quan, don vi khác dã duçic trá !i, nhung ch'ua có kt qua
cui cüng tai kS' hp truàc cüa HDND huyn.
- Báo cáo trã Ru ni dung cht v.n cüa dti biu HDND huyn; báo cáo trá
Rui, giái quyt kin nghj cüa cr tn truôc k' hQp thucng l cuôi nàm 2022 cUa
HDND huyn ciia các co quan, don vj, cá nhân khác có lien quan (nu có).
- Báo cáo kt qua thrc hin các cam kt sau trã Ru chit vn ti k' hp
tnróc cüa các co quan, don vj, cá nhân (nu có).
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2.2. HDND huyn t chüc các phiên thão 1un ti T, ti hi truO'ng
2.3. HDND huyn xem xét vic chat vn và trã 1M chat vn
2.4. HDND huyn xem xét, thông qua ngh quyt
- Nghj quyêt ye nhim vii phát triên kinh t - xã hi nLm 2023.
- Nghj quyt v k hoach t chrc các k' h.p thithng I cüa HDND huyn
näm 2023.
- Các Nghi. quyt v vic thành 1p các Doàn giám sat chuyên d cüa
HDND huyn d thirc hin các cuc giám sat chuyén d trong näm 2023 cUa
HDND huyn.
- Nghj quyt v vic quyt djnh d'ir toán thu ngân sách nhà nithc trên dja
bàn, thu, chi ngân sách dja phixong näm 2023.
- Nghj quyt v vic quyt djnh phân b ngân sách dia phuong näm 2023.
- Nghj quyt v vic thông qua k hoach du tu cong nAm 2023.
- Ngh quyt v vic thông qua k hoach sü diing dt nàm 2023.
3. Ngoài các ni dung trên, can ci vào tInh hInh thirc t cüa huyn và các
quy dnh cüa pháp 1u.t, HDND b sung xem xét tai các kr h9p các báo cáo, tâ
trInh, d an, quy& djnh ban hành các nghj quyt khác theo d nghj cüa cr tn,
cüa các co quan, ban, ngành có thm quyn.
IV. To chfrc thuyc hiên
Thu&ng trtrc HDND huyn trên ccc sâ k hoach nay xãy dirng k hoach
chi tit di vói vic t chüc trng kr hçp, xin kin cM do cüa Thithng trirc
Huyn uS', Ban Thuâng vi Huyn üy, phân cong nhim vi chuAn bj và phi hçip
t chüc thirc hin cho các co co quan don vj có lien quan dc t chi.'rc các k5' h9p
thu&ng I cüa HDND huyn dat duçic mic dIch, yêu c.0 dê ra./.
Noi nhin:
- TT Huyn us';
- HDND, UBND, UBMTTQVN huyn;
- Di biu HDND huyn khóa XX;
- Các co quan, ban ngành lien quan;
- VP HDND&UBND huyn;
- Liru: VT.

TM. THffiJNG TRVC HDND
KT. CHU T!CH
HO CHU T!CH

