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THÔNG BÁO 
Của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh 

Về việc triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
  

Thường trực HĐND quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa 

XIX để thực hiện các nội dung chủ yếu sau: 

1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, 

quyết định nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 

2. Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 

2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 

3. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới năm 2019, nhiệm vụ và giải năm 2020 

4. Đánh giá tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 

2019, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2020 

 5. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 

02/8/2017 của HĐND huyện về thông qua đề án “đảm bảo an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã, an toàn giao thông giai đoạn 2017-2021” 

6. Bàn và quyết định thông qua các Nghị quyết: 

- Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 

- Nghị quyết về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 

2020 

- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND huyện 

trong năm 2020 

- Nghị quyết thông qua đề án “Phát triển nhân lực, nâng cao chất lượng 

khám bệnh, chữa bệnh tạ các cơ sở Y tế trên địa bàn huyện Kỳ Anh”. 

 - Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 02/8/2017 

của HĐND huyện về thông qua đề án “đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã, an toàn giao thông giai đoạn 2017-2021” 

7. Bàn và quyết định kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

8. Xem xét các báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND huyện về: Báo 

cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực, các Ban 

HĐND huyện năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; Thẩm tra của các 

Ban HĐND huyện. 



9. Xem xét báo cáo của UBND huyện về: kết quả công tác chỉ đạo, điều 

hành của UBND huyện năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; Kết quả 

công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019, nhiệm vụ và 

giải pháp năm 2020; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các nội 

dung chất vấn gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX; Trả lời ý kiến, 

kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX. 

10. Xem xét báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi 

cục thi hành án dân sự huyện về kết quả hoạt động năm 2019, nhiệm vụ và giải 

pháp năm 2020 

11. Nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo về kết quả thực 

hiện nhiệm vụ giám sát và tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 

12. Thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn 

13. Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền 

 Thời gian:  Trong 1,5 ngày (vào ngày 25,26/12/2019);  

Khai mạc vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 năm 2019 

 Địa điểm: Tại nhà văn hóa xã Kỳ Đồng 
 

Trong thời gian HĐND huyện họp cử tri và nhân dân huyện nhà có ý kiến 

đề nghị thông qua đường dây nóng, số điện thoại: 02393.965.678 và 

0914.826.222; địa chỉ email; ubkyanh@hatinh.gov.vn;  

Kỳ họp sẽ được truyền thanh trực tiếp thông qua hệ thống loa truyền 

thanh của UBND xã Kỳ Đồng và thường xuyên cập nhật thông tin kỳ họp trên 

trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: www.kyanh.gov.vn 

Thường trực HĐND huyện thông báo để các vị đại biểu HĐND huyện và 

toàn thể cử tri được biết và theo dõi kỳ họp. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- TT HU, HĐND,UBND,UB.MTTQ huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa XIX; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; 

- TT.ĐU; HĐND, UBND, UB.MTTQ các xã; 

- VP.HU; VP.HĐND-UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT./. 

- Gửi VB điện tử, VB giấy. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Dương Thị Vân Anh 
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