
CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
DçIc Ip - Tir do - Hanh phüc 

Bc Soii, ngày 30 tháng 10 nám 2020 

THÔNG BAO 
Vdr kin ni dung k3' h9p cui Ham 

1191 dong nhan dan huyen Bac Son khoa XIX, nhiçm ky 2016-2021 

Can cü Luat T chirc ChInh quyn dja phwmg ngày 19/6/2015; Lut sira dôi,bô sung mt so diêu cüa Luât To chüc ChInh phü và Lust To chi.irc chInh 
quyên dja phiio'ng ngày 22/11/2020; Quy ché hott dng cüa Thix&ng trirc HDND, 
cac Ban HDND, To d?i biêu và dai biêu Hi dông nhân dan huyn Bác San khóa 
XIX, nhiêm k 2016-2021; 

Thirc hinNghi quyt si lO4/NQ-HDND ngày 20/12/2019 cüa I-IDND 
huyen Bàc San ye kê hotch to chüc các k' h9p thu&ng 1 nAm 2020. 

Ngày 28 tháng 10 nAm 2020, Thuing trrc HDND huyên d hçp vOi lânh 
dto UBND huyên, di din Ban Thix&ng trirc UBMTTQ Vit Nam huyên, các 
Ban HDND huyn dé dir kiên ni dung k5' h9p cuôi näm Hi dông nhan dan 
huyn khoá XIX, nhim kr 2016-2021. Sau khi tháo lun, thông nhât, dir kiên ni 
dung k' hçp cuôi näm Hi dông nhân dan huyên khoá XIX, nhiêm k 2016-2021 
sê dixcic thuc hiên nhu sau: 

I. KY HOP NGIIE, NGHIEN CU1J, THAO LU3N CAC BAO CÁO, T TRIM! 

1. Báo cáo cüa UBND huyn v tInh hInh trin khai thuc hin miic tiêu, 
nhim vii ké hoach phát trién kinh tê - xâ hi nàm 2020, miic tiêu, nhiém vu ké 
hoach näm 2021. 

2. Báo cáo cüa UBND huyn v tInh hInh trin khai thirc hin dir toán thu 
ngân sách Nhà rnróc trên dja bàn, chi ngân sách huyên näm 2020, dir toán thu, chi 
ngân sách và phuang an phân bô ngân sách näm 2021. 

3. Báo cáo cüa UBND huyén v tInh hInh trin khai th?c hin k hoch 
dãu ti.r cong näm 2020, ké hoach näm 2021. 

4. Báo cáo cüa UBND huyên v tmnh hmnh quán 1, si'r diing dt dai, tài 
nguyen môi tru&ng trén dja bàn huyén näm 2020, nhim vi näm 2021. 

5. Báo cáo cüa UBND huyên v cong tác Lao dng, thuang binh, xã hi — 
Dan toe trên dja bàn huyn nàm 2020, nhiém vit näm 2021. 

6. Báo cáo cüa UBND huyn v k& qua thirc hin tinh gián biên ché, sap 
xp t chüc b may và tInh hInh hot dng cüa các ca quan chuyên mon trrc 
thuOc UBND huyn näm 2020. 
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7. Báo cáo cüa UBND huyn v tInh hInh thc hin cong tác quán 1 Nhà 
rnróc ye van hóa; Két qua th%rc hin kê hoch phát triên du ljch trên dja bàn huyên 
näm 2020, nhiêm viii nãm 2021. 

8. Báo cáo cüa UBND huyn v cong tác quãn 1 nhà nuâc v giáo dic, 
dào tao nàm hoc 2020-2021. 

9. Bao cáo cüa UBND huyn v kt qua cOng tác Thanh tra, giãi quyt 
khieu nai, to cáo cüa cOng dan näm 2020, nhiém vii näm 2021. 

10. Báo cáo cüa LJBND huyn v tInh hInh an ninh, chInh trj - trt ti,r an toàn xâ hôi näm 2020, nhiém v1i näm 2021. 

11. Báo cáo cüa UBND huyen v kt qua giãi quyt các kin, kin nghj 
cüaci'rtrj. 

12. Ti trInh cüa UBND huyen v mlic tiêu, nhiêm vij và k hoach phát 
triên Kinh té - Xã hti, dam bão Quoc phông - An ninh näm 2021. 

13. Th trInh cüa UBND huyn v danh muc cOng trInh, dir an du tii và 
phi.rcmg an phân bô von dâu tis cOng nàm 2021. 

14. Th trInh cüa UBND huyn v dir toán thu ngân sách Nhà nuâc trên dja 
bàn, chi ngân sách huyn; phwng an phân bô ngân sách huyn nam 2021. 

15. Báo cáo cUa Vin kim sat nhân dan huyn v cOng tác Kim sat näm 
2020; nhiém vu nàm 2021. 

16. Báo cáo cüa Toà an nhân dan huyn v cOng tác Tôa an nàm 2020; 
nhiêm vu nàm 2021. 

17. Báo cáo cüa Chi ciic Thi hành an dan sir huyn v cong tác Thi hánh an 
näm 2020; nhiém vu näm 2021. 

18. Báo cáo cüa Ban Kinh t - Xâ hi HDND huyn v: 

a) Thm tra tInh hInh thirc hin nhim vii k hoach phát trin Kinh t - Xä hôi nàm 2020. 

b) Thm tra Th trInh cüa UBND huyn, dir tháo Nghi quyt cüa HDND 
huyn ye m1ic tiêu, nhim vi ké hoch phát trién Kinh •tê - Xã hi, Quoc phông — 
Anninh näm 2021. 

c) Thm tra T& trmnh cUa UBND huyn, dir tháo Nghj quy& cüa HDND 
huyn ye dr toán thu ngân sách Nhà rnthc trên dja bàn, chi ngân sách huyên; 
phucing an phãn bô ngân sách huyên nam 2021. 

d) Thm tra Ti trInh cüa UBND huyn, dir thào Nghj quyt cüa HDND 
huyn ye danh miic cOng trInh, d an dâu tu và phiwng an phân bô vOn dâu ti.r 
cong näm 2021. 

19. Báo cáo cüa Ban Pháp ch 1-IDND huyn thm tra v tmnh hInh chip 
hânh pháp 1ut và cOng tác ti.r pháp tren dja bàn huyn trong nam 2020; nhim vi nam 2021. 
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20. Thông bao cUa UBMTTQ Vit Narn huyn v cong tác tham gia xây 
dirng chInh quyên 11am 2020 và nhüng kiên, kiên nghj cüa MTTQ c1i v6i 
HDND và TJBND huyn. 

21. Báo cáo tInh hInh ho.t dng cüa Hi dIng nhân dan huyn Bc Scm 
nàm 2020, phumg hiiàng nhiêm v1j nàm 2021. 

22. Báo cáo cüa Thu&ng trirc HDND huyn v tng hçp kin, kin nghj 
cüa c1r tn tru&c KS' h9p cuôi nàm HDND huyn khoa XIX. 

23. Báo cáo cüa Thu&ng trrc HDND huyn giám sat vic giãi quyt kin 
nghi cüa cir tn cüa các cci quan nhà nuâc có thâm quyên. 

24. Tôr trInh cüa J-IDND huyn v vic thông qua k hoich t chirc các kS' 
h9p cüa HDND huyn näm 2021. 

II. KY HQP THÔNG QUA CAC NGHI QUVET 
1. Nghj quyt cüa HDND huyn v miic tiêu, nhim vii k hoach phát 

triên kinh tê - xà hi, quôc phông, an ninh nàm 2021. 

2. Nghj quy& cüa HDND huyn v dr toán thu ngân sách Nhà mrâc trên 
dja bàn, chi ngân sách huyn; phixo'ng an phân bô ngân sách huyn nàm 2021. 

3. Nghj quyt cüa HDND huyen v danh mic cong trInh, dir an du tu và 
phrnng an phân bô von dâu tu cong 11am 2021. 

4. Nghj quyt cüa HDND huyn v vic thông qua k hoach t chirc các 
k5' h9p cüa HDND huyn nàm 2021. 

III. PHAN CONG CHI DiO CHUAN B! NQI DUNG K HOP 
1. Thiz&ng tr%rc HDND huyên chi ctao chun bj các Báo cáo, Ti trInh và d 

thâo Nghj quyêt (7'i' so 21 den sO 24 myc I; sO 4 myc II). 
2. Chü tjch UBND huyn chI dao các cci quan chuyên mon có lien quan 

chuân bj các Báo cáo, Th trInh, dir thâo Nghj quyêt ('Tz sO 1 den sO 14 muc I, sO 
1 dênsO3 mucH,). 

3. Chü tjch UBMTTQ Vit Nam huyn chun bj Thông báo cüa US' ban 
Mitt trn To quôc huyn ye cOng tác tharn gia xay dirng chInh quyên nam 2920 
và nhUng S' kiên, kiên nghj cüa MTTQ dOi vâi HDND và UBNID huyn (sO 20 
myc I) và phôi hqp vói Thumg trirc HDND huyn chuân bj Báo cáo tong hçp S' 
kiên, kiên nghj cüa cir tn truâc k5' h9p cuôi näm HDND huyn khoá XIX (sO 22 mycl,). 

4. Vin Trung Vin kim sat nhan dan huyn chun bj báo cáo cüa Vin 
kim sat nhân dan huyn ye cong tác Kiém sat nàm 2020; nhim vii näm 2021 (so 
]5mucI,). 

5. Chánh an Tôa an nhân dan huyn chun bj báo cáo cüa Toà an nhân dan 
huyn ye cong tác Tôa an nam 2020; nhim vii näm 2021 (sO 16 myc I,). 
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6. Chi cJic Tnrâng Chi ciic Thi hành an dan six huyn chun bi báo cáo v 
cong tác Thi hành an näm 2020; nhim vii nàm 2021 (so 17 myc Ij). 

7. Truâng Ban Kinh t - Xä hi và Ban Pháp ch HDND huyn chun bj 
báo cáo thâm tra truâc k' hçp theo si,r phân cOng cüa Thu&ng tr1rc Hi dng nhãn 
dan huyn và chi'rc nãng, nhiêm vu cüa Ban (sO 18, 19 muc 1,). 

- Ban Kinh t - Xã hôi thm tra các báo cáo, ti trInh (s 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14 myc V; phôi hçp vói Ban Pháp ché thâm tra báo cáo (sO' 01 myc I,), dr tháo các Nghj quyêt ('sO 1, 2, 3 muc II). 

- Ban Pháp ch thm tra các báo cáo, t trInh (sO' 6, 9, 10,11, 15, 16, 17 
muc I); phoi hop vii Ban Kinh té - Xâ hi thm tra báo cáo ('sO 01 inyc I), d tháo 
Nghj quyêt (sO 1 myc II). 

8. T tru&ng T di biu HDND huyn can cir vào k hoch tip xüc cü tn 
cüa Thi.rô'ng tr1rc HDND huyn chü dng xây dirng chi.rcmg trInh TXCT cüa to 
mInh và phôi hop vYi Thung tnirc HDND, UBND, UB MTTQ huyén, xã to chüc 
và phân cong di biêu HDND dix TXCT tnr&c và sau k' hop cuôi näm HDND 
huyn. Kêt thüc dçrt TXCT To tnrng các TO dai biêu gcri báo cáo kêt qua, biên 
ban TXCT ye Thithng trirc HDND huyn (ThOng qua Van phOng HDND Va 
UBND huyn) dê tong hqp. 

9. Chánh Van phông HDND và UBND huyn giüp Thumg trirc HDND 
huyên, Chü tjch UBND huyén dOn dOe, kiêm tra các c quan có lien quan chuân 
bj các Báo cáo, T& trInh và dir thão Nghj quyêt theo dung yéu câu ye ni dung, 
trInh tir, thu tiic và thii gian quy djnh; chuân bj dé cllcYng tài lieu phiic vi cho di 
biêu HDND huyn di tiêp xüc cir tn trirâc và sau k' h9p cuOi näm HDND huyên. 
Dông thyi chi dao vic in an tái !iu và cOng tác hu can phic vii cho K' hçp 
cuôi nãm HDND huyn khóa XIX. 

10. S lieu báo cáo trInh tai k' hop cu& näm HDND huyn: Ly s 1iu 
Ircrc dn ngày 14/12/2020, iiàc dánh giá tInh hInh thirc hin cá nàm 2020; So lieu 
báo cáo cüa các ngành Tu pháp lay theo thôi gian quy djnh cüa ngânh. 

IV. THI GIAN HOAN THANH CAC BAO CAO, TJ TRIM!, DU 
THAO NGHI QUYET 

Chm nht ngày 26/11/2020: UBND huyn, Uy ban MTTQ huyn, Tôa 
an nhãn dan huyn, Vin Kiêm sat nhân dan huyn, Chi ciic Thi hành an dan sir 
huyn hoàn thành các báo cáo, ti trinh, dir tháo nghj quyêt dixçic phân cong gui 
ye Thix&ng trirc HDND, các Ban HDND huyn dê thâm tra theo quy djnh. 

Tài lieu kS' hop: Chm nht 05 ngãy tnràc ngáy khai mac  ki hop cui nàrn, 
Van phOng HDND và UBND huyn chuyên tài 1iu kS' hQp den cho dai biêu 
HDND huyn nghiên ctru theo quy djnh. 



V. THaI GIAN, DIA DIEM TO CHtC K' HQP 

K'' hop cui näm HDND huyên khoá XIX, nhiém k3t 2016 - 2021 dir kin 
hop trong 02 ngày, ngày 17, 18 tháng 12 nãm 2020 'th&i gian cy thi sêr  thông 
báo sc,u,) t?i Hôi trtthng Trung tam hãnh chInh huyn BAc Sen. 

Trén day là thông báo dtr kin ni dung kr hop cuéi nm HDND huyn 
Bc Scm khoá XIX, nhim k' 20 16-2021, Thutmg trut HDND huyên d nghj 
UBND, UBMTTQ Vit Nam huyn, các Ban HDNI huyn, các cc quan lien 
quan triên khai thuc hién./. 

Nui nI,n: 
- TT HDND. UBND tinli: 
- VP HDND tinh: 
- IT Huyn us'; 
- TT HDND, UBND huyn; 
- TJBMTTQVN huyn; 
- D?i bi&t HDND huyn: 
- TAN), Vin KSND. Clii clic  THADS huyn: 
- Các pliông, ban, ngành, doàn th hnyn: 
- TT HDND, UBND các xâ, thj tr1in 
- C, P. CV VPHDND&UBND huyn; 
- Trang TT Din 11r huyn: 
- Liru: VT, HSKH. 

Lê T1i Nga 
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