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CQNG HOA XA HOL CHU NGHA VIT NAM
Thc Ip - Tir do - Hinh phüc
ChztSê, ngày 09 tháng 12 närn 2019

DI MEN CHU€NG TR!NH KY HQP
A. Thai gian to ch(rc k' h9p: 02 ngây (Tir ngày 12-13/12/2019)
B. Dja im t chirc kS' h9p: Hi tnrng 17/8 Huyn Chir Se
(Sá 761 — Dzcông filing Vuong, thj trán Chu Se, huvçn Chu Se, tin/i Gia Lai)
C. Ni dung chu'o'ng trInh ky hçp
Thu Nàm, ngày 12/12/2019
Buôi sang
*7h15: Ving nghTa trang Lit s5 huyn Chu Se.
* 8h00:

KHAI M3C KY HOP
(Truyé'n thanh tryc tiê'p)

1. Chào c, tuyên b 1 do, giói thiu di biu.
2. Ong Nguyn Hong Ha, Chü tjch HDND huyn Khóa IX — Chü t9a k'
h9p phát biêu khai mc kS' hçp
3. Thix&ng trrc HDND huyn thông qua dr kin chuo'ng trInh KS' hçp thir
Muôi — HDND huyn Khóa IX.
4. ThLthng trirc HDND huyn báo cáo tlnh hInh hoit dng näm 2019 và
phucing hixng, nhim viii cong tác näm 2020 (Báo cáo torn tat)
5. Uy ban nhân dan huyn báo cáo tInh hlnh thirc hin rthim vi phát
triên kinh tê - xãhi näm 2019, chi tiêu, giãi pháp và phi.rcing hu'&ng thirc hin
nhim vç phát triên kinh tê - xã hi näm 2020 ('Báo cáo tOrn tat,)

6. Uy ban MTTQ huyn thông báo v tInh hInh hoat dngtham gia xây
dirng chinh quyên, nhüng S' kiên kiên nghj cüa UBMTTQ huyn dôi vOi HDND,
UBNID và các dai biêu HDND huyn.
7. Uy ban nhân dan huyn báo cáo:
- Tinh hInh thirc hin thu — chi ngân sách näm 2019 và kê hoach dir toán
thu — chi ngân sách nArn 2010
- TInh hinh si:r diing ngun dir phông ngân sách huyn närn 2019

- TInh hInh thirc hin cong tác phông, chng tham nhüng; th?c hành tit
kim, chông lang phi; tInh hInh giãi quyt dcn khiu nti, t cáo vã kin nghi cüa
cong dan nàm 2019, phiiang huàng, nhim vi1 nàm 2020
- Tmnh hInh cong tác du tranh phông, chng ti phm và vi pham pháp
lut nàm 2019; phung hixng, nhim vii nãm 2020
8. Vin Kiêm sat nhân dan huyn báo cáo ye tInh hInh chap hành pháp 1ut,
cong tác kiêm sat näm 2019 và phucmg hrn.rng, nhirn V11 cong tác kim sat näm
2020 (Khóng trInh bay)
9. Tôa an nhân dan huyn báo cáo v tlnh hInh xét xir cüa Tôa an nhân
dan huyn näm 2019 và nhim vii cOng tác nAm 2020 (Không trInh bay)
10. Chi ciic Thi hânh an dan sir huyn báo cáo cOng tác Thi hánh an dan
sir nàm 2019; phuong hu&ng, nhim vu cong tác näm 2020 (Khóng trinh bay)
11. Thithng tr1rc HDND huyn: (Khóng trInh bay)
(1) Báo cáo két qua giám sat cüa HDND huyn v "Vic thrc hin cOng
tác quán nhà rnróc ye vic to chirc, hoat dng và chap hânh các quy djnh pháp
luat cüa các co s giáo di1c mâm non ngoài cong Ip, nhórn tré gia dInh trên dja
bàn huyn Chix Se"
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(2) Báo cáo kt qua giám sat vic giãi quyt các S' kin, kin nghj cüa th
tn ti KS' hcp thr Tam, HDND huyn khóa IX; Tong hçp S' kiên, kiên nghj cüa
Thu&ng trirc HDND và các Ban HDND huyn qua các dgt giám sat và kháo sat
näm 2019 chua di.rçic UBND huyn Va CáC co quan chuyên mOn trá Ru, giâi
quyêt; Báo cáo tOng hçip các S' kiên, kiên nghj cüa ci.r tn tnrc K5' h9p thu Mithi,
HDND huyn Khóa IX.
12. Các Ban Hi dông nhân dan huyn báo cáo tInh hInh thirc hin cOng
tác 11am 2019 và chung trInh cong tác nä.m 2020 (Khong trinh bay)
13. Thixäng trirc FIDND huyn trInh bay các ni dung xin kin cüa Hôi
dng nhân dan huyn:
(1) Ti trInh v Kê hotch t chirc kS' h9p thuông l cüa HDND huyn
nàm 2020.
(2) T trinh v vic d nghj ban hành Nghj quyt thành 1p f)oàn giàm sat
cüa HDND huyn "Giám sat vic thirc hin cOng tác Cái cách hành chInh trén dja
bàn huyn Chu Se tr nàrn 2016 den nãm 2018".
(3) Th trInh v vic dê nghj ban hành Nghj quyt thành 1tpDoàn giám sat
cüa HDND huyn "Giárn sat cOng tác cap Giây chimg nhn QuyCn s1r dung dat
trên dja bàn huyn Chu Se".
14. US' ban Nhän dan huyn trInh bay các ni dung xin S' kin Hi dng
nhân dan huyn gm:
(1) Th trInh d nghj phê duyt diu chinh k hoacli vn du tix cong nàm
2019 nguOn ngân sách huyn quân 6 tháng cuOi näm 2019

iS'

7

(2) Th trmnh d nghj phê duyt dr toán thu, chi ngân sách huyn näm 2020
(3) Th trInh d nghj phê duyt djnh müc phân b chi thung xuyên cho
các dcin vi dix toán nàm 2020
(4) Th trInh d nghj phê duyt k hoch phân b vn Mu tir XDCB näm
2020 tr nguôn ngân sách huyn quán 1
(5) Ti trInh d nghj thông qua k hoch sir dyng Mt näm 2020 huyn Chu Se
15. Các Ban HDND huyn báo cáo kt qua thm tra các báo cáo và dr
thâo Nghj quyêt cüa Hi dông nhân dan huyn do Tbuing trrc HDND huyn và
Uy ban nhân dan huyn trInh.
16. Dai din To dai biu HDND tinh thông báo kt qua K h9p thtr muii
mt IiDND tinh khóa XI, nhirn k' 2016-2021 vâ trá Rd các kiên cüa cü tn
huyn Chix Se truôc KST h9p thir mi.thi mt — HDND tinh khóa XI.
Buôi Chiu
Tir 13h30 dn 17h00
17. Phân T, gcii thão Iun; các vj dai biu Hti dng nhân dan huyn và
khách m?yi thão luân tai To
* Thu Sáu, ngày 13/12/2019
Buôi sang
(Truye'n than/i tryc tiêp)
18. Uy ban nhãn dan huyn trInh là' trInh xin min nhim chirc danh Uy
viên Uy ban nhân dan huyn dôi vâi Trân Van Dr, ông Trjnh Xuân ThuQtn và ông
Ho Minh Hu; Hi dông nhân dan huyn rnin nhim chüc danh LJy viên Uy ban
nhân dan huyn, nhim kS' 2016-2021
19. IJy ban nhân dan huyn trInh Ta' trinh d nghj bãu cir bô sung Oy viên
UBND huyn dôi vói ông Dinh Hông Thut — Tru&ng Phông Tài chInh — Kê
hoach huyn; HDND huyn bâu ci:r bô sung Uy viên UBND huyn.
20. Thu k KS' hQp báo cáo kt qua tng hcip tháo 1un ti các To.
21. Uy ban nhân dan huyn báo cáo trá 1à'i các S' kiên, kin nghj cüa cü tn,
cüa Thu?mg trçrc HDND, các Ban HDND và cüa UBMTTQ huyri tai k5r hQp
22. Các vj dai biu thão 1utn chung ti Hi truà'ng và thrc hin chit vn,
trã 1à'i chat van.

. .

Buoi chieu
Tu' 13h30 dn 17h00
(Truyn thanh trrc tiê'p)
23. Dai biu tiêp tic thão 1un t?i Hi tnrà'ng và thirc hin chat van, trã läi
chat van.
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24. Uy ban nhân dan huyn giái trInh mt s vn d c.n lam rO trixâc khi
Hi dông nhân dan huyn biêu quyêt thông qua các Nghj quyt (nu co)
25. Thu kS' KS' hçp trInh bay dix thão các Nghj quyt.
26. Hi dông nhân dan huyn thão Iu.n và thông qua các Nghj quyk
27. Chü tjch HDND huyn phát biu be mac k5' h9p.
28. Chào ci, cü Quc ca
* Ghi c/ia:
- Các báo cáo trInh tii k5' hQp d nghj các co quan, don vj trInh bay báo cáo torn tat.
- Trong th&i gian dthn ra kj) hQp, cz' tn trong huyn cO th tryc tié'p phãn ánh các j
kién, kiên ngh/ cOarnInh dôi vol Thithng trcc HDND, UBND huyçn và các ngành qua dte&ng
thrOng day nOng, sO DT: 0269.3620268
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