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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN THANH THUỶ 

––––––– 
Số:  39/2006/NQ-HðND 

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

   Thanh Thuỷ, ngày 28 tháng 12  năm 2006 
 

NGHỊ QUYẾT 
Chương trình các kỳ họp của HðND, chương trình giám sát 

của Thường trực các ban HðND huyện năm 2007 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY  
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ CHÍN 

 

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

Sau khi xem xét Tờ trình số 19/TT-TT HðND ngày 16/12/2006 của Thường trực 
HðND huyện về dự kiến chương trình các kỳ họp HðND, chương trình giám sát của 
Thường trực, các ban của HðND huyện năm 2007, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua Tờ trình của Thường trực HðND huyện về chương trình, nội 
dung các kỳ họp, chương trình giám sát của TT HðND và các ban HðND huyện năm 
2007 (có chương trình kèm theo). 

 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao: 
- Thường trực HðND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện 

chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát năm 2007 ñạt hiệu quả, ñôn ñốc 
kiểm tra các ban thực hiện tốt chương trình. 

- UBND huyện chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn, các cấp, các ngành hữu quan 
chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp HðND và các nội dung theo yêu cầu giám 
sát của TT và các ban của HðND huyện, chỉ ñạo việc thực hiện và báo cáo kết quả 
thực hiện, các kiến nghị sau giám sát. 

- Thường trực và các ban của HðND huyện báo cáo kết quả thực hiện các nội 
dung ñã ñược HðND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 9 HðND huyện vào kỳ họp 
cuối năm 2007. 

Nghị quyết này ñược HðND huyện Thanh Thủy khóa XVII, kỳ họp thứ 9 thông 
qua ngày 28 tháng 12 năm 2006. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn An (ñã ký) 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN THANH THUỶ 

––––––– 
  

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

   Thanh Thuỷ, ngày 28 tháng 12  năm 2006 
 

CHƯƠNG TRÌNH 
Hoạt ñộng của HðND, Thường trực và các ban 

của HðND huyện năm 2007 

I - CÁC KỲ HỌP HðND TRONG NĂM 2007 

Năm 2007 HðND huyện sẽ tiến hành 2 kỳ họp, kỳ họp thứ 9 và thứ 10 vào tháng 
12 năm 2006 và tháng 7 năm 2007. 

1. Kỳ họp thứ 9 

a) HðND sẽ xem xét thông qua các báo cáo của UBND huyện. 

1.1. Báo cáo ñánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2006, xây dựng phương hướng kế hoạch, mục tiêu phát triển KT - XH năm 
2007. 

1.2. Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006 dự toán thu, chi ngân 
sách Nhà nước năm 2007. 

1.3. Báo cáo kiểm ñiểm công tác chỉ ñạo, ñiều hành của UBND huyện năm 2006. 

1.4. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 
năm 2006. 

1.5. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2006. 

1.6. Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2006 trên ñịa 
bàn huyện. 

1.7. Báo cáo kết quả thu - chi công lao ñộng nghĩa vụ công ích năm 2006. 

1.8. Báo cáo tiến ñộ dồn ñổi ruộng ñất và cấp giấy chứng nhận quyền SD ñất ở 
năm 2006. Kế hoạch sử dụng ñất năm 2007. 

1.9. Báo cáo tờ trình phân hạng xã. 

b) Báo cáo của Thường trực HðND huyện. 

1.10. Báo cáo kết quả hoạt ñộng của HðND, Thường trực HðND và các ban của 
HðND trong năm 2006, phương hướng nhiệm vụ năm 2007. 

1.11. Báo cáo tổng hợp của các cơ quan trả lời ý kiến của cử tri năm 2006. 

1.12. Chương trình hoạt ñộng của HðND, Thường trực HðND và các ban của 
HðND năm 2007. 

c) Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện và của VKS nhân dân 
huyện năm 2006. Phương hướng nhiệm vụ năm 2007. 
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d) Thông báo của UBMTTQ huyện Thanh Thủy về công tác tham gia xây dựng 
chính quyền, tham gia với HðND, Thường trực HðND, UBND huyện và tổ ñại biểu 
và ñại biểu HðND năm 2006. 

ñ) Báo cáo thẩm tra của 2 ban HðND huyện. 

 

2. Kỳ họp thứ 10 (họp vào tháng 7 năm 2007) 

Nội dung kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo sau 

a) Các báo cáo của UBND huyện: 

2.1. Báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 
tháng ñầu năm 2007 - phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2007. 

2.2. Báo cáo kiểm ñiểm công tác chỉ ñạo, ñiều hành của UBND huyện 6 tháng 
ñầu năm 2007. 

2.3. Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2006. 

2.4. Báo cáo kết quả thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng ñầu năm 2007 và nhiệm 
vụ thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2007. 

2.5. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 
6 tháng ñầu năm 2007. 

2.6. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng ñầu năm 2007. 

2.7. Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng ñầu năm 
2007 trên ñịa bàn huyện. 

2.8. Báo cáo, tờ trình chuyên ñề về kinh tế, văn hóa giáo dục an ninh, quốc phòng 
(nếu có). 

b) Các báo cáo của Thường trực HðND huyện 

2.9. Báo cáo kết quả hoạt ñộng của HðND, Thường trực, các Ban của HðND 
huyện 6 tháng ñầu năm 2007. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 

2.10. Báo cáo tiếp nhận ñôn ñốc giải quyết trả lời ý kiến của cử tri 6 tháng ñầu 
năm 2007. 

c) Báo cáo kết quả công tác xét xử của Tòa án nhân dân và công tác của Viện 
kiểm sát 6 tháng ñầu năm 2007. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 

d) Thông báo của UBMTTQ huyện về tham gia ñóng góp cho HðND, UBND, 
Thường trực các Ban của HðND, ñại biểu, tổ ñại biểu 6 tháng ñầu năm 2007. 

ñ) Báo cáo thẩm tra của 2 ban HðND huyện. 

II - HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HðND                              
VÀ 2 BAN CỦA HðND TRONG NĂM 2007 

 

1. Giám sát của Thường trực HðND 
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1.1. Giám sát việc thực hiện các chính sách xã hội trên ñịa bàn huyện, việc thực 
hiện Nghị ñịnh 121/CP. 

1.2. Giám sát kết quả thu chi ngân sách năm 2006 và 6 tháng ñầu năm 2007 của 
UBND huyện. 

1.3. Tái giám sát một số công trình ñầu tư vào huyện (công trình kém hiệu quả). 

1.4. Giám sát kết quả công tác giáo dục năm 2006, nhiệm vụ công tác giáo dục 
năm 2007. 

 

2. Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HðND huyện năm 2007 

2.1. Giám sát công tác giáo dục mầm non của huyện trong năm 2006 và 6 tháng 
ñầu năm 2007. 

2.2. Giám sát thu chi tài chính năm 2006 và 6 tháng ñầu năm 2007 của một số xã. 

2.3. Giám sát công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ña khoa và một số trạm y 
tế xã. 

2.4. Giám sát công tác thu các loại thuế trên ñịa bàn huyện và ở một số xã. 

 

3. Giám sát của Ban Pháp chế năm 2007 

3.1. Giám sát công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên ñịa bàn huyện năm 
2007. 

3.2. Giám sát công tác an toàn giao thông 6 tháng ñầu năm 2007. 

3.3. Giám sát công tác xét xử của tòa án - công tác thi hành án dân sự và công tác 
kiểm sát năm 2007. 

3.4. Giám sát công tác triển khai tổ chức quán triệt và thực hiện Luật Phòng 
chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm. 

Trên ñây là chương trình hoạt ñộng của HðND, Thường trực HðND, các ban của 
HðND năm 2007. 

 

 


