
66 CÔNG BÁO Số 18 - 31 - 12 - 2006

   HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
 HUYỆN CẨM KHÊ 
               ––––––– 
    Số:  12/2006/NQ-HðND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  –––––––––––––––––––––––– 
   Cẩm Khê, ngày 27 tháng 12  năm 2006 

 
NGHỊ QUYẾT 

Chương trình các kỳ họp HðND, chương trình hoạt ñộng 
giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện năm 2007 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Sau khi xem xét Tờ trình số: 31/TT-HðND, ngày 07 tháng 12 năm 2006 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện về dự kiến chương trình các kỳ họp của 
HðND, chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện năm 2007 và 
thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

I - VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP CỦA HðND HUYỆN 

 TRONG NĂM 2007:  

 

1. Kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên ñề - tháng 3 năm 2007). 

Tại kỳ họp này HðND huyện xem xét các nội dung sau:  

1. Kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp năm 2007 và giai ñoạn 2007 - 2010. 

2. Kế hoạch xây dựng, phát triển hệ thống giao thông nông thôn năm 2007 và giai 
ñoạn 2007 - 2010. 

3. Kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao năm 2007 và giai ñoạn  2007 - 
2010. 

4. Chương trình phát triển ñàn bò thịt năm 2007 và giai ñoạn 2007 - 2010. 

5. Kế hoạch ñẩy mạnh các hoạt ñộng kinh tế - xã hội thực hiện mục tiêu giảm 
nghèo ñến năm 2010.  

6. Chương trình hành ñộng phòng chống HIV/AIDS năm 2007 và giai ñoạn 2007 
- 2010. 

7. ðề án xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở năm 2007 và giai ñoạn 2007 - 2010. 

8. ðề án kiến thiết giao thông thủy lợi nội ñồng sau dồn ñổi ruộng ñất.  

9. Kế hoạch ñiều chỉnh bổ sung quy hoạch ñất năm 2007 và giai ñoạn                              
2006 - 2010. 
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2. Kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ - trung tuần tháng 7 năm 2007):  

a) Xem xét các nội dung theo luật.  

- Các báo cáo của UBND huyện về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, 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, công tác thi hành án dân sự  trong 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006. 

- Báo cáo công tác của thường trực và các ban của HðND huyện 6 tháng                           
ñầu năm: 

- Báo cáo công tác của TAND, VKSND huyện 6 tháng ñầu năm nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm.  

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

b) Xem xét các nội dung khác do UBND huyện trình: 

3. Kỳ họp thứ mười một (kỳ họp thường lệ - tháng 12 năm 2007). 

a) Xem xét các nội dung theo luật:  

- 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, 
giải quyết ñơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị 
của cử tri, công tác thi hành án dân sự năm 2007, nhiệm vụ năm 2008, tờ trình về 
việc phân bổ ngân sách năm 2008.  

- Báo cáo của Thường trực và các ban của HðND huyện năm 2007 - tờ trình của 
Thường trực HðND huyện dự kiến chương trình các kỳ họp và chương trình hoạt 
ñộng giám sát của HðND huyện năm 2008.  

- Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện                           
năm 2007 - nhiệm vụ năm 2008.  

- Thông báo của UBMTTQ huyện về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 
trong năm 2007. Những ý kiến, kiến nghị với HðND và UBND huyện.  

b) Xem xét các nội dung khác của UBND huyện trình:  

II - VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA HðND HUYỆN 
NĂM 2007: 

1. Cùng với việc giám sát thông qua hình thức xem xét các báo cáo, ñề án của 
UBND huyện và các cơ quan hữu quan tại các kỳ họp theo quy ñịnh tại nghị quyết 
này và chất vấn tại kỳ họp, giữa các kỳ họp.  

HðND huyện giám sát các nội dung chuyên ñề sau:  

- Việc triển khai thực hiện ñề án nuôi trồng thủy sản, ñề án phát triển ñàn bò, mục 
tiêu giảm nghèo năm 2007.  
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- Kết quả thực hiện Nghị quyết của HðND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, 
an ninh quốc phòng năm 2006. Việc triển khai kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp 
năm 2007 và giai ñoạn 2007 - 2010. 

- Kết quả thực hiện pháp lệnh dân quân, tự vệ.  

- Tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu ngành giáo dục, thực hiện 
cuộc vận ñộng nói không với bệnh thành tích, nói không với tiêu cực trong thi cử.  

- Công tác quản lý tài chính, ngân sách.  

- Công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát công tác xét 
xử của TAND và hoạt ñộng của hội thẩm nhân dân, công tác bắt, giam, giữ và quản 
lý thi hành phạt tù. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết ñơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.  

- Việc thực hiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở. 

- Việc triển khai thực hiện phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống                             
HIV/AIDS. 

2. Hội ñồng nhân dân giao cho Thường trực HðND huyện chỉ ñạo việc triển khai 
thực hiện chương trình hoạt ñộng giám sát năm 2007 của HðND huyện chỉ ñạo ñiều 
hòa, phối hợp hoạt ñộng giám sát, xem xét các báo cáo, tổng hợp kết quả hoạt ñộng 
giám sát của các ban HðND huyện. 

3. Trên cơ sở chương trình hoạt ñộng giám sát của HðND huyện: Căn cứ vào 
chức năng, nhiệm vụ theo quy ñịnh của pháp luật. Thường trực HðND huyện, các 
ban HðND huyện chủ ñộng xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hoạt ñộng 
giám sát của mình.  

4. Thường trực HðND huyện, các ban HðND huyện tổng hợp và báo cáo kết quả 
thực hiện chương trình hoạt ñộng giám sát năm 2007 tại kỳ họp cuối năm 2007 của 
HðND huyện.  

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 

Thường trực HðND huyện, các ban HðND huyện, UBND huyện và các cơ quan 
có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñược HðND huyện Cẩm Khê khóa XVI, kỳ họp thứ tám thông 
qua ngày 27-12-2006. 

CHỦ TỊCH 

Trần Tiến Văn (ñã ký) 


