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      HỘI ðỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           HUYỆN HẠ HÒA                                ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
        Số: 50/2006/NQ-HðND                       Hạ Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2006 
 

NGHỊ QUYẾT 
Chương trình các kỳ họp Hội ñồng nhân dân, 

Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện năm 2007 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HẠ HÒA 
KHÓA XVII – KỲ HỌP THỨ 8 

  
 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ban hành ngày 26/11/2003; 
 
 Sau khi xem xét Tờ trình số 12/TTr-TTHðND ngày 20/12/2006 của Thường 
trực HðND huyện về dự kiến chương trình các kỳ họp HðND, chương trình hoạt 
ñộng giám sát của HðND huyện năm 2007, thảo luận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
 ðiều 1. Tán thành về chương trình các kỳ họp HðND, chương trình giám 
sát của HðND huyện năm 2007 với các nội dung sau: 
 
 I.  CHƯƠNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP HðND HUYỆN: 
 
 Năm 2007, HðND huyện tiến hành 3 kỳ họp, cụ thể như sau: 
 
 1. Kỳ họp thứ 9 ( kỳ họp chuyên ñề) – Tháng 4/2007. 
 
 a) Xem xét các ðề án, Kế hoạch, Tờ trình của UBND huyện: 
 
 + Kế hoạch thực hiện chiến lược gia ñình giai ñoạn 2007 – 2010. 
 
 + ðề án về phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp giai ñôạn 2007 -
2010, 
 
 + ðề án về phát triển du lịch – Thương mại giai ñoạn 2007 – 2010, 
 
 + ðề án xã hội hóa các hoạt ñộng Văn hóa – TT- TDTT giai ñoạn 2006 -2010. 
 
 + ðề án phổ cập Trung học huyện Hạ Hào giai ñoạn 2006 – 2010; ñịnh hướng 
ñến năm 2015. 
 
 b) Dự kiến kỳ họp sẽ ban hành các Nghị quyết: 
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 Ban hành 4 Nghị quyết về các chuyên ñề trên. 
 
 2. Kỳ họp thứ mười ( Kỳ họp thường lệ) – Tháng 7/2007 
 
 a) Các báo cáo thường kỳ theo luật ñịnh: 
 
 + 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 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2007. 
 
 + Tờ trình của UBND huyện về quyết toán ngân sách ñịa phương năm 2006, 
quyết toán việc thu và sử dụng quỹ ngày công lao ñộng công ích năm 2006. 
 
 + Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện 6 
tháng ñầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
 
 + Báo cáo công tác của Thường trực HðND và hai Ban HðND huyện, thông 
báo kết quả thực hiện chương trình giám sát 6 tháng ñầu năm 2007. 
 
 + Thông báo của UBMTTQ hyện về việc MTTQ tham gia xây dựng chính 
quyền 6 tháng ñầu năm 2007, những ý kiến, kiến nghị với HðND và UBND huyện. 
 
 b) Dự kiến kỳ họp sẽ ban hành các Nghị quyết: 
 
 Nghị quyết về quyết toán ngân sách ñịa phương năm 2006; Nghị quyết quyết  
toán việc thu và sử dụng quỹ ngày công lao ñộng công ích năm 2006. 
 
 3. Kỳ họp thứ mười một ( Kỳ họp thường lệ) - tháng 7/2007. 
 
 a) Các báo cáo thường kỳ theo luật ñịnh: 
 
 + Báo cáo của UBND huyện về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2007, nhiệm vụ năm 2008; dự toán thu chi ngân sách năm 2008; 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 năm 2007, nhiệm vụ năm 2008. 
 
 + Báo cáo của Thường trực HðND và các Ban HðND huyện năm 2007; 
Thông báo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2007; Tờ trình của 
TTHðND huyện dự kiến chương trình các kỳ họp và chương trình hoạt ñộng giám 
sát của HðND huyện năm 2008. 
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 + 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 hyện về việc MTTQ tham gia xây dựng chính 
quyền năm 2007, những ý kiến, kiến nghị với HðND và UBND huyện. 
 
 b) Các nội dung chuyên ñề: 
 
 + Kế hoạch sử dụng ñất năm 2008. 
 
 c) Dự kiến kỳ họp sẽ ban hành các Nghị quyết: 
 
 + Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội năm 2008. 
 
 + Nghị quyết dự toán thu, chi ngân sách ñịa phương năm 2008. 
 
 + Nghị quyết về chương trình các kỳ họp, chương trình giám sát của HðND 
năm 2008. 
 
 II. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HðND HUYỆN: 
 
 1. Nội dung giám sát của HðND huyện: 
 
 Năm 2007, HðND huyện gián sát tập trung vài những lĩnh vực chủ yếu sau: 
 
 1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội  năm 
2007 và các Nghị quyết của HðND huyện ban hành năm 2006. 
 
 2. Tình hình thực hiện Luật ðất ñai: việc cấp ñất ở cho nhân dân. 
 
 3. Tình hình và kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu các ngành Giáo 
dục, Y tế, Văn hóa – Thông tin: xây dựng nhà văn hóa khu, thực hiện chính sách 
khám chữa bệnh cho các ñối tượng, việc ñóng góp của học sinh các cơ sở giáo dục 
công lập. 
 
 4. Tình hình thực hiện Pháp lệnh Dân quân, tự vệ. 
 
 5. Công tác xét xử của Tòa án nhân dân và hoạt ñộng của Hội thẩm nhân dân; 
tình hình thực hiện Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; công tác Thi hành án dân sự. 
 
 6. Tình hình hoạt ñộng ở các HTX dịch vụ ñiện năng theo Luật HTX và các 
quy ñịnh của Nhà nước. 
 



Số 19 - 31 - 12 - 2006 CÔNG BÁO 21

 7 Tình hình sử dụng lao ñộng ở các cơ quan, doanh nghiệp theo Luật Lao 
ñộng. 
 
 ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao: 
 
 - Thường trực HðND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện 
chương trình, phân công, ñiều hòa phối hợp với hai Ban, các Tổ ñại biểu và ñại biểu 
HðND huyện trong quá trình thực hiện, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện chương 
trình. 
 
 - UBND huyện chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị những nội dung liên 
quan trình tại kỳ họp và nội dung theo yêu cầu công tác giám sát của HðND; chỉ ñạo 
việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát. 
 
 - Thường trực HDDND huyện, hai Ban của HðND huyện báo cáo kết quả thực 
hiện các nội dung ñã ñược HðND giao trong kỳ họp cuối năm của HðND huyện. 
 
 Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện Hạ Hòa khóa XVII, kỳ họp thứ 
8 thông qua ngày 21/12/2006. 

    CHỦ TỊCH 
 
 
 

 Nguyễn Cường Việt (ðã ký) 
 


