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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
   HUYỆN LÂM THAO 

 
Số:  14/NQ-HðND     

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Lâm Thao,  ngày 19  tháng 12  năm 2014 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về  nội dung các kỳ họp và hoạt ñộng  

 giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện năm 2015 
                                         

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÂM THAO 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT  

 

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

Căn cứ Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

Sau khi xem xét Tờ trình số  40  /TTr-HðND ngày 12  tháng 12 năm 2014 của 
Thường trực HðND huyện về nội dung các kỳ họp và hoạt ñộng giám sát của Hội 
ñồng nhân dân huyện năm 2015 và các ý kiến thảo luận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Tán thành và thông qua tờ trình số 40 /TTr–TT.HðND ngày        tháng 
12 năm 2014 của Thường trực HðND huyện về nội dung các kỳ họp và hoạt ñộng 
giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện năm 2015 như sau: 

A. NỘI DUNG CÁC KỲ HỌP HðND HUYỆN NĂM 2015 

I. KỲ HỌP THỨ MUỜI HAI 

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: cuối tháng 7 năm 2015 

2. Nội dung trình tại kỳ họp 

2.1. Nội dung thường lệ: 

a) Báo cáo, tờ trình của UBND huyện 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng 
ñầu năm; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng 
ñầu năm; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; 

- Báo cáo kiểm ñiểm công tác chỉ ñạo, ñiều hành của UBND huyện 6 tháng ñầu 
năm 2015; 
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- Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết KN-TC của công dân 6 tháng ñầu năm 
2015; 

- Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng ñầu năm; Kết quả 
tiếp thu các ý kiến, kiến nghị thông qua hoạt ñộng giám sát của Thường trực HðND 
và các Ban của HðND huyện 6 tháng ñầu năm 2015; 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANCT-TTATXH, 
ñấu tranh phòng chống tội phạm 6 tháng ñầu năm; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; 

- Tờ trình về việc ñiều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; 

- Tờ trình về việc ñề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2014; 

b) Báo cáo của TAND, VKSND, Chi cục Thi hành án huyện 

- Báo cáo kết quả công tác của VKSND huyện 6 tháng ñầu năm; Nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2015; 

-  Báo cáo kết quả công tác của TAND huyện 6 tháng ñầu năm; Nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2015; 

- Báo cáo kết quả công tác Thi hành án Dân sự 6 tháng ñầu năm; Nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2015; 

c) Thông báo của Thường trực UBMTTQ huyện về việc MTTQ tham gia xây 
dựng chính quyền 6 tháng ñầu năm 2015 và những ý kiến, kiến nghị với 
HðND&UBND huyện; 

d) Báo cáo của HðND huyện. 

- Báo cáo tình hình và kết quả hoạt ñộng của TT HðND, các Ban của HðND 
huyện 6 tháng ñầu năm; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HðND huyện; 

- Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HðND huyện; 

2.2. Nội dung chuyên ñề: 

Tờ trình về xây dựng ñường hầm sở Chỉ huy trong căn cứ chiến ñấu của Khu 
vực phòng thủ huyện. 

3. Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp: 

- Nghị quyết về ñiều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015; 

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2014;  

- Nghị quyết về xây dựng ñường hầm sở Chỉ huy trong căn cứ chiến ñấu của 
Khu vực phòng thủ huyện (nghị quyết chuyên ñề). 

 II. KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: cuối tháng 12 năm 2015 

2. Nội dung trình tại kỳ họp 
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2.1. Các nội dung thường lệ 

a) Các báo cáo của UBND huyện 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH  năm 
2015; Nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2016; 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 
2015; Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Phương án phân bổ ngân sách ñịa 
phương năm 2016; 

- Báo cáo kết quả ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, phương án phân bổ vốn 
ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; 

- Báo cáo kiểm ñiểm công tác chỉ ñạo, ñiều hành của UBND huyện      năm 
2015; 

 - Báo cáo tiếp dân, giải quyết KN-TC của công dân năm 2015; Nhiệm vụ năm 
2016; 

- Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2015; Kết quả tiếp thu 
các ý kiến, kiến nghị thông qua hoạt ñộng giám sát của TT HðND và các Ban của 
HðND huyện năm 2015; 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANCT-TTATXH, 
ñấu tranh phòng chống tội phạm năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ năm 2016. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành  tiết 
kiệm chống lãng phí năm 2015; Nhiệm vụ giải pháp năm 2016. 

b) Báo cáo của TAND, VKSND, Chi cục Thi hành án huyện 

- Báo cáo kết quả công tác của VKSND huyện năm 2015; Nhiệm vụ năm 2016; 

- Báo cáo kết quả công tác của TAND huyện năm 2015; Nhiệm vụ năm 2016; 

- Báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2015; Nhiệm vụ      năm 
2016; 

c) Thông báo của TTUBMTTQ huyện về việc MTTQ tham gia xây dựng chính 
quyền năm 2015 và những ý kiến, kiến nghị với HðND và UBND huyện; 

d) Các báo cáo, tờ trình của HðND huyện; 

          - Báo cáo kết quả hoạt ñộng của TT HðND huyện năm 2015; 

          - Báo cáo kết quả hoạt ñộng của các Ban HðND huyện năm 2015; Chương 
trình hoạt ñộng năm 2016; 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HðND huyện; 

- Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HðND huyện.  

- Tờ trình của TT HðND huyện về dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp 
HðND và hoạt ñộng giám sát của HðND huyện năm 2016; 
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2.2. Các nội dung chuyên ñề: 

- Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). 

- Tờ trình ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất 2016-2020; 

Tổng kết 08 nghị quyết chuyên ñề của HðND huyện giai ñoạn từ  năm 2011  
ñến năm 2015: 

1. Nghị quyết số 18/2010/NQ-HðND ngày 28/12/2010 của HðND huyện khóa 
XVI về xây dựng Nông thôn mới huyện Lâm Thao ñến 2015. 

2. Nghị quyết số 16/2010/NQ-HðND ngày 28/12/2010 về phát triển KT-XH 5 
năm 2011-2015.  

3. Nghị quyết số 19/2010/NQ-HðND ngày 28/12/2010 về kế hoạch phát triển 
thương mại giai ñoạn 2011 -2015 ñịnh hướng ñến năm 2020. 

4. Nghị quyết số 14/2011/NQ-HðND ngày 29/7/2011 về phê chuẩn ðề án 
giảm nghèo  giai ñoạn 2011-2015    

5. Nghị quyết số 15/2011/NQ-HðND ngày 29/7/2011 về phê chuẩn ðề án ðào 
tạo nghề và giải quyết việc làm giai ñoạn 2011-2015. 

6. Nghị quyết số 17/2011/NQ-HðND ngày 29/7/2011 về phê chuẩn kế hoạch 
phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai ñoạn 2011-2015  

7. Nghi quyết số 18/2011/NQ-HðND ngày 29/7/2011 về phê chuẩn ðề án huy 
ñộng nguồn lực ñầu tư kết cấu hạ tầng xã hội giai ñoạn 2011-2015. 

8. Nghị quyết số 19/2011/NQ-HðND ngày 29/7/2011 về phê chuẩn ðề án Phát 
triển CN-TTCN huyện Lâm Thao giai ñoạn 2011-2015. 

3. Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp 

- Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016; 

- Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn huyện;    Dự 
toán thu, chi ngân sách ñịa phương; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 
2016; 

- Nghị quyết về phân bổ vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; 

- Nghị quyết về chương trình các kỳ họp và hoạt ñộng giám sát của HðND 
huyện năm 2016. 

- Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 (nghị quyết 
chuyên ñề) 

- Nghị quyết về ñiểu chỉnh quy hoạch sử dụng ñất từ năm 2016 -2020 (nghị 
quyết chuyên ñề). 

B. HOẠT ðỘNG GIÁM  SÁT CỦA HðND HUYỆN 

I. Thường trực HðND huyện  

Giám sát 02 cuộc, trong ñó:  
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1. Quý I: Giám sát việc thực hiện Luật vệ sinh an toàn thực phẩm trên ñịa bàn 
huyện; 

2. Quý IV: Giám sát công tác ñảm bảo an toàn giao thông trên ñịa bàn huyện 

II. Ban Kinh tế- Xã hội, HðND huyện 

Giám sát 02 cuộc, trong ñó: 

1. Quý I: Giám sát việc thu, nộp và quản lý, sử dụng tiền học phí và các khoản 
thu ủng hộ, ñóng góp trong năm học 2014-2015. 

2. Quý IV: Giám sát việc huy ñộng, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các 
nguồn vốn ñầu tư xây dựng cơ bản trên ñịa bàn huyện. 

III. Ban Pháp chế, HðND huyện  

Giám sát 02 cuộc, trong ñó: 

1. Quý I: Giám sát việc thực hiện Luật Tố tụng hình sự hình sự trên ñịa bàn 
huyện năm 2014. 

2. Quý IV: Giám sát việc thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo trên ñịa bàn 
huyện. 

ðiều 2. HðND huyện giao: 

- Thường trực và các Ban của HðND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực 
hiện cụ thể chương trình hoạt ñộng giám sát của HðND huyện. ðổi mới phương 
pháp giám sát tại các kỳ họp của HðND, nội dung, quy trình giám sát chuyên ñề. 
Theo dõi kết quả việc thực hiện kết luận sau giám sát ñể nâng cao chất lượng hoạt 
ñộng giám sát của HðND huyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát  việc tuân thủ pháp 
luật, việc thực hiện các Nghị quyết của HðND huyện ñối với các cơ quan, ñơn vị, ñịa 
phương, trên ñịa bàn. 

- Các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát có trách nhiệm phối hợp, ñáp ứng kịp 
thời, tạo ñiều kiện ñể hoạt ñộng giám sát ñược tiến hành thuận lợi, hiệu qủa. Có trách 
nhiệm trả lời, giải trình và thực hiện các kiến nghị sau giám sát theo     quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện Lâm Thao khóa XVII, kỳ họp 
thứ mười một  thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2014./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hồ ðại Dũng 
 


