
HQI DONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN CON DAO Dc 1p - Tir do - Hnh phtIc 

S6: /1 b/KH-HDND Cón Dáo, ngày O3 tháng 7 nàm 2020 

KE HOACH 
To chIrc Phiên h9p thfr 40 cüa Thtrô'ng trrc HDND huyn 

Can c1r Lut t chrc chInh quyn dja phuo'ng và Lut hot dng giárn sat cña 
Quc hi và HDND näm 2015; thirc hin các Quy ch lam vic cüa HDND huyn Con 
Dâo khóa XI, nhim k 2016 - 2021, Nghj quyêt s 24/NQ-HDND ngày 25/12/2019 v 
Chrnmg trmnh hot dng cüa HDND huyn nàm 2020; K hoch s 31/KH-HDND ngày 
30/12/2019 v cong tác chü yêu cüa Thung trixc, hai Ban và 5 T dii biêu HDND 
huyn nàm 2020. 

ThiRmg trçrc HDND huyn dir kin K hoch t chirc Phiên h9p thu 40 cüa 
Thu?mg trirc HDND huyn nhu sau: 

Thôi gian dir kin:  môt bui, tfr 08 gki 00 p/i at ngày 13/7/2020 (t/iá'Hai,. 

Dia dim:  Phông h9p HDND và UBND huyn. 

Thành phân tham dir:  

- Các thành viên Thrnmg trirc HDND huyn; 

- MO'i tham dir Phiên h9p: Thu?mg trirc Huyn u; di din lAnh do UBND 
huyn; di din Ban Thung trirc Uy ban MTTQ Vit Nam huyn; länh do 2 Ban; To 
truO'ng hoc T Phó 5 T di biu HDND huyn; länh dio các co quan có lien quan: 
Van phông Huyn üy - HDND và UBND, Phông Ni vi - LDTB và Xã hi, PhOng Tài 
chInh — K hoch huyn va mt s Ca nhân có lien quan. 

Chü trI:  Chü tjch HDND huyn. 

Thur k':  Chãnh (hoc PhO Chánh) Van phOng HU - HDND và UBND huyn. 

I. Dir kin nôi dung, churo'ng trInh cüa phiên hop:  

1. Tuyên b l do, giói thiu thành phn tham dr và nguO'i chü trI phiên h9p (Van 
phOng Huyn üy - HDND và UBND huyn); 

2. Nghe báo cáo viêc chun bj tt chirc K' h9p thu&ng 1 giüa nàm 2020 cüa 
HDND huyn; 

3. Kim tra, rà soát, bàn bac v cong tác chun b t chirc K' h9p thuOng 1 giita 
näm 2020 cüa HDND huyn. 
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4. Rà soát v các h sci, thñ tçic bu nhân sr tti Ki h9p thiRng 1 giüa nãrn 
2020 cüa HDND huyn. 

5. Phiên h9p tháo 1u.n; 

6. Kt 1un phiên h9p (Chü trI phiên hgp HDND huyn). 

II. Phân cong cong tác chuân bi cho phiên hop:  

1. B phn chuyên trách HDND huyn chi dto chun bj các ni dung lien quan 
ti miic 2, 3, 4 và 5 cüa kê hoch nay; 

2. Hai PhO Ban HDND huyn rà soát, chun bj ni dung báo cáo ti phiên hpp ye 
di,r kin chucmg trInh cong tác cüa Ban mInh trong thai gian ti. 

3. Giao Lãnh do Van phOng Huyn üy - HDND và IJBND huyn: 

- Báo cáo kt qua vic phéii hcip tham muu chun bj cho K' h9p thumg 1 giUa 
nàm 2020 cüa HDND huyn (Länh dgo các co' quan chuyên mon lien quan chuán bf ni 
dung báo cáo bô sung). 

- Kim tra, dOn dc vic phát hành K hoch, thu mô'i, chun bj và gü'i tài 1iu 
theo ni dung chucmg trmnh cüa Kê hoch nay cho các thành viên di,r h9p Va cOng tác 
chuân bj cho Phiên hçp theo quy djnh hin hành. 

D nghi các vj dgi bie2u HDND huyçn inang phut hiçu và dem theo phuv'ng tin 
thông tin diçn tz'c da duçic trang bj khi tham dy' Phiên hQp. 

Thi TrwOng các cci quan có lien quan du'çrc mô'i dy'phiên hQp, chi ci' cap Phó di 
dy' thay sau khi báo cáo và du'cic sy' dOng j cáa Thu'&ng try'c HDND huyçn.t 

No'i nhân:  
- TTr. HDND tinh (b/c); 
- TTr. HU (b/c); 
- UBND ; BTTr. UBMT TQVN huyn; 
- Các thành vien Thuing trirc HDND huyn; 
- 02 Ban, To tru'ng 5 TDB. HDND huyn; 
- Các cci quan Co lien quan; 
- Dang trên Cong TTDT cüa HDND huyn; 
- Liru:VT. 
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