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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
   HUYỆN CẨM KHÊ 

 
Số : 15/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Cẩm Khê, ngày 26 tháng 12 năm 2014 

 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về nội dung các kỳ họp Hội ñồng nhân dân huyện năm 2015 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ XIII  

   

           Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

           Sau khi xem xét Tờ trình số 71 /TTr-HðND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện về nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân 
huyện trong năm 2015 và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

           ðiều 1. Thông qua nội dung các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân năm 2015 
như sau: 

Tổng số các kỳ họp:  03 kỳ, gồm:  

1. Kỳ họp thứ XIV ( kỳ họp thường lệ) 

- Thời gian tổ chức kỳ họp: Tháng  7 năm 2015. 

a) Các nội dung theo luật ñịnh: 

- HðND huyện xem xét các báo cáo của UBND huyện về: tình hình thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; công tác thu chi ngân sách; công tác chỉ ñạo ñiều 
hành của UBND huyện; công tác tiếp dân, giải quyết ñơn thư khiếu nại tố cáo; Kết quả 
giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng ñầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo 
cáo quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014. 

- Báo cáo công tác của Thường trực HðND và các ban của HðND huyện 6 tháng 
ñầu năm 2015; 

- Báo cáo công tác của TAND, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục THA huyện 6 
tháng ñầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; 

- Thông báo của Mặt trận Tổ quốc về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 
6 tháng ñầu năm, những ý kiến, kiến nghị với HðND và UBND huyện. 

b) Các báo cáo khác do UBND huyện trình  ( nếu có ) . 



CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 26-02-2015 97

* Về ban hành Nghị quyết 

Dự kiến tại kỳ họp này HðND huyện sẽ ban hành 01 nghị quyết, Nghị quyết về 
quyết toán thu chi ngân sách huyện năm 2014;  

- Các nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ 

2. Kỳ họp thứ XV ( kỳ họp chuyên ñề . Dự kiến tháng 09 năm 2015) 

 -  HðND huyện xem xét  và ra Nghị quyết về: 

 - Phát triển Công nghiệp, tiểu thủ Công nghiệp trên ñịa bàn huyện Cẩm Khê giai 
ñoạn 2015 - 2020. 

- Phát triển thủy sản bền vững  trên ñịa bàn huyện Cẩm Khê giai ñoạn 2015 - 2020  

3. Kỳ họp thứ XVI (kỳ họp thường lệ) 

- Thời gian tổ chức kỳ họp: Tháng 12 năm 2015. 

a) Các nội dung theo Luật ñịnh: 

- HðND huyện xem xét các báo cáo của UBND huyện về: tình hình thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế xã hội, công tác thu chi ngân sách, công tác chỉ ñạo ñiều hành của UBND 
huyện, công tác tiếp dân giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kết quả giải quyết ý 
kiến, kiến nghị của cử tri trong năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; 

- Báo cáo của Thường trực HðND, các ban HðND huyện năm 2015, Tờ trình của 
Thường trực HðND huyện về dự kiến chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt ñộng 
giám sát của HðND huyện năm 2016;  

- Báo cáo công tác của TAND, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án 
huyện năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; 

- Thông báo của Ủy Ban MTTQ huyện về việc MTTQ tham gia xây dựng chính 
quyền năm 2015, những ý kiến, kiến nghị với HðND và UBND huyện. 

b) Các nội dung khác do UBND huyện trình: 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng ñất năm 2015; kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2016. 

- Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết 
kiệm năm 2015. 

- Báo cáo kết quả công tác ñầu tư phát triển trên ñịa bàn huyện năm 2015. 

- Các báo cáo khác của UBND huyện (nếu có). 

Tại kỳ họp này HðND huyện sẽ ban hành Nghị quyết về các nội dung: Nhiệm vụ 
phát triển kinh tế xã hội năm 2016; dự toán thu chi ngân sách năm 2016 ; Kế hoạch sử 
dụng ñất năm 2016, chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt ñộng giám sát của 
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HðND huyện 2016 và các báo cáo, tờ trình khác theo yêu cầu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 
mới. 

   ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao: 

 - Thường trực HðND huyện, UBND huyện chỉ ñạo triển khai thực hiện ñúng tiến 
ñộ các công việc, ñảm bảo chất lượng các nội dung chương trình kỳ họp HðND huyện 
năm 2015. 

 - Các ban HðND huyện chủ ñộng phối hợp với các cơ quan có liên quan ñể thẩm 
tra các nội dung của kỳ họp theo Luật ñịnh. 

 - Các ñại biểu HðND huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

        Nghị quyết này ñược HðND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 
XIII thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2014./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Trần Tiến Văn 

  

 


