
 
 
 
 
 
 
 
 

Số 19 Ngày 31 tháng 12 năm 2006 

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 
HðND HUYỆN ðOAN HÙNG 

 

26-12-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HðND chương trình các kỳ 
họp và chương trình giám sát của HðND huyện năm 2007. 3 

26-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HðND về nhiệm vụ phát triển 
kinh tế- xã hội năm 2007 của huyện ðoan Hùng. 6 

26-12-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HðND về dự toán thu NSNN 
trên ñịa bàn; chi ngân sách ñịa phương; phương án phân 
bổ ngân sách năm 2007. 11 

26-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HðND về việc công nhận kết 
quả phân loại ñơn vị hành chính xã, thị trấn. 15 

 
HðND HUYỆN HẠ HÒA 

 

Do UBND tỉnh Phú Thọ xuất bản 
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21-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HðND xác nhận kết quả bầu 
bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HðND huyện Hạ 
Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 -2009. 17 

21-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HðND chương trình các kỳ 
họp Hội ñồng nhân dân, Chương trình giám sát của Hội 
ñồng nhân dân huyện năm 2007. 18 

21-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HðND về nhiệm vụ phát triển 
Kinh tế- Xã hội năm 2007. 22 

21-12-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HðND về dự toán thu ngân 
sách trên ñịa bàn; chi ngân sách ñịa phương; Phương án 
phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2007. 27 

21-12-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HðND về kết quả phân loại 
ñơn vị hành chính xã, thị trấn. 30 

 
UBND HUYỆN HẠ HÒA 

 

25-12-2006 Quyết ñịnh số 3372/2006/Qð-UBND về một số chủ 
trương, biện pháp ñiều hành kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2007. 31 

25-12-2006 Quyết ñịnh số 3374/2006/Qð-UBND về một số chủ 
trương, biện pháp quản lý và ñiều hành ngân sách ñịa 
phương năm 2007. 38 
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   HỘI ðỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   HUYỆN ðOAN HÙNG                              ðộc  lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
      Số: 28/2006/NQ-HðND                         ðoan Hùng, ngày 26 tháng 12 năm 2006 
 

NGHỊ QUYẾT 
Chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát 

của HðND huyện năm 2007 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðOAN HÙNG 
KHÓA XVIII – KỲ HỌP THỨ 7 

 
 - Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 
 - Sau khi xem xét Tờ trình của Thường trực HðN hyện về dự kiến chương 
trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HðND huyện năm 2007 và thảo luận 
của ñại biểu. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 1. Về chương trình các kỳ họp của HðND huyện năm 2007: 
 
 1- Kỳ họp lần thứ 8 ( tháng 6 năm 2007) 
 
 a) Các nội dung thường lệ: 
 
 HðND xem xét các vấn ñề sau: 
 
 - Các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết của HðND 
huyện về phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng ñầu năm 2007; Báo cáo 
quyết toán ngân sách năm 2006; công tác chỉ ñạo, ñiều hành của UBND huyện 6 
tháng ñầu năm 2007; tình hình tiếp dân, nhận và giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo 
của công dân 6 tháng ñàu năm 2007; công tác Thi hành án dân sự 6 tháng ñầu năm 
2007; kết qủa giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng ñầu năm 2007. 
 
 - Báo cáo của Thường trực và các Ban của HðND huyện về tình hình hoạt 
ñộng 6 tháng ñầu năm 2007. Báo cáo của Thường trực HðND huyện về tổng hợp ý 
kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8. 
 
 - Báo cáo của Chánh án TAND huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 
huyện về hoạt ñộng và kết quả công tác 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  
2007. 
 


