
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẠI LỘC

Số:      /NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại Lộc,  ngày       tháng  12  năm  2019

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 

của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC 
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày

20 tháng 11 năm 2015;
Xét  Tờ trình số 34/TTr-HĐND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thường

trực Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm
2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI và ý kiến thảo luận của đại biểu
HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức các kỳ họp thường
lệ sau đây:

I. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 
1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Vào trung tuần tháng 07 năm 2020.
2. Nội dung kỳ họp:
a) Xem xét, thảo luận các báo cáo công tác của các cơ quan 6 tháng đầu

năm 2020: Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND,
UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự
huyện;

b) Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm
2020; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác thanh tra kinh tế - xã
hội, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng,
chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống
tội phạm và vi phạm pháp luật. Xem xét, thảo luận các báo cáo khác của các cơ
quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

c) Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, HĐND huyện
khóa XI;

d) Xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về “Công tác  kiểm sát,
giải quyết, xét xử và thi hành án các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình từ
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năm 2018 đến năm 2019 của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân
dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện”;

đ) Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn;
e) Quyết định chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm

2021;
g) Xem xét, quyết định các nội dung khác theo đề nghị của Thường trực

Hội đồng nhân dân huyện.

II. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020
1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Vào trung tuần tháng 12 năm 2020.
2. Nội dung kỳ họp:
a) Xem xét, thảo luận các báo cáo công tác của các cơ quan năm 2020:

Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án
nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện;

 b) Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; công
tác thanh tra kinh tế - xã hội, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của
công dân, công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác bảo vệ môi
trường. Xem xét, thảo luận các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy
định của pháp luật;

c) Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND huyện
khóa XI;

d) Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn;
đ) Xem xét, quyết định các nội dung khác theo đề nghị của Thường trực

Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban nhân
dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan
dự kiến, đề xuất nội dung, chương trình cụ thể của từng kỳ họp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc khóa XI, kỳ
họp thứ 12 thông qua ngày    tháng 12 năm 2019./. 

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CPVP;
- Lưu: VT, CVHĐ.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Thanh
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