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   HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
 HUYỆN THANH BA 
                ––––––– 
    Số:  48/2006/NQ-HðND 

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

   Thanh Ba,  ngày 29 tháng 12  năm 2006 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình các kỳ họp của HðND, chương trình hoạt ñộng 
 giám sát của HðND huyện năm 2007 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA  

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 10 
 

- Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND, ngày 26/11/2003; 

- Sau khi xem xét Tờ trình số: 33/TT-HðND, ngày 15/12/2006 của Thường trực 
HðND huyện “Chương trình các kỳ họp HðND; chương trình hoạt ñộng giám sát 
của HðND huyện năm 2007” và thảo luận, 

                  

                                                       QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Nhất trí tán thành thông qua chương trình các kỳ họp HðND;                           
chương trình hoạt ñộng giám sát của  HðND huyện năm 2007 ñã ñược ghi tại Tờ 
trình số: 33/TT-HðND ngày 15/12/2006 của Thường trực HðND huyện (có phụ lục 
kèm theo). 

Hội ñồng nhân dân nhấn mạnh một số nội dung: 

1. Năm 2007, năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ huyện 
lần thứ XXIII; ngoài hai kỳ họp thường lệ, HðND tổ chức một kỳ họp chuyên ñề ñể 
thảo luận, quyết ñịnh một số nội dung trên một số lĩnh vực nhằm cụ thể hóa Nghị 
quyết ðại hội ðảng bộ huyện. 

 

2. Hướng trọng tâm hoạt ñộng giám sát năm 2007 là giám sát việc tổ chức, chỉ 
ñạo thực hiện các Nghị quyết chuyên ñề của HðND ñã ban hành từ khóa XVI ñến 
nay; góp phần thúc ñẩy, ñưa chủ trương của ðảng, Nghị quyết của HðND vào cuộc 
sống; ñồng thời chú ý giám sát thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước ñối với 
cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn. 

 

Các cuộc giám sát theo chương trình phải ñược ñổi mới cả về phương pháp và 
nội dung ñể hiệu quả các cuộc giám sát tốt hơn. 
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ðiều 2. Giao Thường trực HðND tổ chức, chỉ ñạo thực hiện Nghị quyết này. Chủ 
tịch HðND ban hành quyết ñịnh cụ thể hóa các chương trình giám sát theo Nghị 
quyết của HðND. 

 

Thường trực HðND thực hiện việc phối hợp hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng 
với công tác kiểm tra giám sát của ðảng và thanh tra Nhà nước ñể thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết của HðND. 

 

Nghị quyết này ñược HðND huyện khóa XVII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 
27/12/2006. 

CHỦ TỊCH 

Lê Văn Khuya (ñã ký) 
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CHƯƠNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP 
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA HðND HUYỆN NĂM 2007 

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 48/2006-NQ-HðND, ngày 27/12/2006) 

I - CHƯƠNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP CỦA HðND HUYỆN NĂM 2007: 

1. Kỳ họp thứ 11: Tiến hành vào cuối tháng 3/2007. ðây là kỳ họp chuyên ñề. 
HðND huyện xem xét, thảo luận và quyết ñịnh các nội dung: 

1.1. Kế hoạch phổ cập giáo dục bậc học trung học giai ñoạn 2007 - 2010 và ñịnh 
hướng ñến năm 2015. 

1.2. Kế hoạch giải quyết việc làm, xuất khẩu lao ñộng giai ñoạn 2007 - 2010. 

1.3. Kế hoạch về củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh giai ñoạn 
2007 - 2010. 

1.4. Quy hoạch phát triển KT - XH giai ñoạn 2006 - 2010 của huyện và ñịnh 
hướng ñến năm 2020. 

1.5. Sơ kết việc thực hiện kế hoạch dồn ñổi ruộng ñất theo tinh thần Nghị quyết 
18 của BTV Tỉnh ủy Phú Thọ. 

1.6. Tổng kết Nghị quyết số 16 của HðND huyện khóa XVI về “Chương trình vì 
trẻ em Thanh Ba giai ñoạn 2001 - 2006”; phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm 
vụ dân số, gia ñình và trẻ em giai ñoạn 2007 - 2010. 

1.7. Tờ trình về việc ñề nghị chia tách xã Thanh Vân thành 02 xã. 

 

2. Kỳ họp thứ 12: Tiến hành vào ñầu tháng 7/2007. Tại kỳ họp này có các nội 
dung: 

a) Các nội dung theo thường lệ: 

a.1) Các báo cáo của UBND huyện theo quy ñịnh của luật. 

a.2) Các báo cáo của Thường trực HðND huyện và các Ban của Hội ñồng theo 
quy ñịnh của luật. 

a.3) Thông báo của UB MTTQ huyện về việc MTTQ tham gia xây dựng chính 
quyền 6 tháng ñầu năm 2007 và những ý kiến, kiến nghị ñối với HðND, UBND 
huyện. 

a.4) Báo cáo tổng quyết toán ngân sách ñịa phương năm 2006. 

a.5) Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện 6 tháng ñầu 
năm 2006. 

b) Các nội dung chuyên ñề: 

b.1) Sơ kết việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39 của HðND huyện về “Phát 
triển giao thông giai ñoạn 2006 - 2010”. 



84 CÔNG BÁO Số 18 - 31 - 12 - 2006

b.2) Sơ kết việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 40 của HðND huyện về “Phát 
triển công nghiệp ngoài quốc doanh, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề giai 
ñoạn 2006 - 2010”. 

 

3. Kỳ họp thứ 13: Tiến hành vào cuối tháng 12/2007. Tại kỳ họp này có các nội 
dung sau: 

a) Các nội dung thường lệ: 

a.1) Các báo cáo của UBND huyện theo quy ñịnh của luật. 

a.2) Các báo cáo và tờ trình của Thường trực HðND huyện về chương trình các 
kỳ họp, chương trình giám sát của HðND huyện năm 2008. Báo cáo kết quả hoạt 
ñộng của các Ban năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. 

a.3) Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện năm 2007. 

a.4) Thông báo của UB MTTQ huyện về việc MTTQ tham gia xây dựng chính 
quyền năm 2007 và những ý kiến, kiến nghị ñối với HðND, UBND huyện. 

b) Các nội dung chuyên ñề: 

b.1) Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 42 về “Xây dựng xã ñạt chuẩn quốc gia 
về y tế” và Nghị quyết số 45 về “Xây dựng trường ñạt chuẩn quốc gia” giai ñoạn 
2006 - 2010. 

b.2) Tờ trình về quy hoạch sử dụng ñất năm 2008. 

 

II - CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA HðND HUYỆN  

 NĂM 2007: 

 

1. Chương trình giám sát của Thường trực HðND huyện năm 2007: 

Dự kiến năm 2007, Thường trực HðND huyện sẽ tiến hành 08 cuộc giám sát 
theo chuyên ñề: 

1.1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 45 của HðND huyện về “Xây dựng trường 
ñạt chuẩn quốc gia giai ñoạn 2006 - 2010” tại 02 ñơn vị. 

1.2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết “Về củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở 
vững mạnh” tại 04 ñơn vị. 

1.3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 46 của HðND huyện về “Chương trình xóa 
ñói giảm nghèo giai ñoạn 2006 - 2010” tại 02 ñơn vị. 

1.4. Về nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng ñầu năm và cả năm 2007 tại                     
04 ñơn vị. 

1.5. Về thực hiện dự án phát triển cây chè của huyện năm 2006 - 2007 tại 02 ñơn 
vị. 
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1.6. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng ñầu năm và cả năm 2007 
tại 04 ñơn vị. 

1.7. Về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07 của HðND huyện khóa XVI 
về “Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, xây dựng những thửa 
ruộng, cánh ñồng, trang trại 50 triệu ñồng/ha” tại 02 ñơn vị. 

1.8. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Thi hành án dân sự ñối với ñội Thi hành án và 2 
cơ sở trong 2 năm 2006, 2007. 

 

2. Chương trình giám sát các Ban của HðND: 

a) Ban kinh tế - xã hội: 

Dự kiến năm 2007 tiến hành 08 cuộc giám sát theo chuyên ñề, cụ thể như sau: 

a.1) Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 22 của HðND huyện về “ðổi mới biện 
pháp quản lý và sử dụng tiềm năng ñất ñai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang sản xuất 
hàng hóa ñạt hiệu quả kinh tế cao” tại 02 ñơn vị. 

a.2) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 39 HðND huyện khóa XVII về “Phát triển 
giao thông giai ñoạn 2006 - 2010” tại 02 ñơn vị. 

a.3) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 40 HðND huyện khóa XVII “Về phát triển 
công nghiệp ngoài quốc doanh, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề giai ñoạn 
2006 - 2010” tại 02 ñơn vị. 

a.4) Kết quả thực hiện NQ số 41 của HðND huyện khóa XVII “Về nhiệm vụ 
phát triển chăn nuôi giai ñoạn 2006 - 2010” tại 02 ñơn vị. 

a.5) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 42 của HðND huyện khóa XVII về “Xây 
dựng xã ñạt chuẩn quốc gia về y tế giai ñoạn 2006 - 2010” tại 02 ñơn vị. 

a.6) Tổ chức triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 46 của HðND huyện 
khóa XVII về “Chương trình xóa ñói giảm nghèo giai ñoạn 2006 - 2010” tại 02 ñơn 
vị. 

a.7) Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng ñầu năm 2007 tại 02 ñơn vị. 

a.8) Tổ chức thực hiện các kết luận giám sát năm 2006 ñối với các ñơn vị ñã 
ñược Ban KT - XH giám sát năm 2006. 

b) Ban pháp chế: 

Dự kiến năm 2007 tiến hành 08 cuộc giám sát theo chuyên ñề, cụ thể như sau: 

b.1) Tổ chức hoạt ñộng của HðND, UBND xã, thị trấn từ ñầu nhiệm kỳ ñến 2007 
tại 02 ñơn vị. 

b.2) Kết quả hoạt ñộng công tác tư pháp năm 2006 và 2007 tại 02 ñơn vị. 

b.3) Tổ chức thực hiện Luật khiếu nại tố cáo năm 2006, 2007 tại 02 ñơn vị. 

b.4) Tổ chức thực hiện Luật ñất ñai tại 02 ñơn vị. 
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b.5) Tổ chức thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính tại 02 ñơn vị. 

b.6) Việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 
quyền HðND, UBND xã, thị trấn tại 02 ñơn vị. 

b.7) Thẩm quyền ñiều tra, xét xử của cơ quan tư pháp tại các cơ quan tư pháp của 
huyện. 

b.8) Kết quả thi hành án tại 04 ñơn vị. 

 

    HðND HUYỆN THANH BA KHÓA XVII 

 


