
TM. THUJNG TRIXC HDND 
CHU TICH 

HU TICH 

HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYtN CON BAO Bc Ip  — Ttr do — Hnh phüc 

S: ,4/TTr-HDND Con Dáo, ngày OJ.tháng 12 nám 2019 

T TRNH 
V vic d ngh thông qua Ngh quyt v Chwong trInh hot dng 

cüa Hi dIng nhân dan huyn nãm 2020 

KInh gtri: Hi ctng nhân dan huyn Con Dáo khóa Xl, nhim k' 2016-2021. 

Can cü Lut to chüc chInh quyên dja phuong và Lut giám sat cüa Quôc hi va 
HOi dng nhân dan näm 2015 và các quy ch v t chirc và hot clOng  cüa HDND huyn 
nhim kr 2016-2021; 

., -. - - Can cu Ngh quyet so 13/NQ-HDND ngay 17/7/2019 cua Hçi dong nhan dan 
huyn v Chuong trInh giám sat cüa HOi  dng nhân dan huyn nãm 2020 duçic thông 
qua tai kS' hop thu Mithi hai; 

Thuô'ng trc Hi dng than dan huyn kinh trInh KS'  hop thir Mithi lam Hi dng 
nhân dan huyn xem xét thông qua Nghj quyt v Chuong trInh hott dng cüa Hi 
dng nhân dan huyn nàm 2020 gm các ni dung: 

1. K hoach t chic hai k5' hop thirng 1 nãm 2020 gm: K5' hçp thung 1 giüa 
näm và K5' hop thtthng 1 cui nãm. ('co K hogch kern theo) 

2. K hoch cong tác tip cOng dan vâ tip xüc cü tn cüa Hi dng nhân dan 
huyn. (co K hoqch kern theo,) 

3. Chrnmg trInh hott dng giám sat nãm 2020 cüa Thuing trrc và 02 Ban HDND 
huyn. (co Chuv'ng trinh kern theo) 

KInh trInh Hi c1ng nhân dan huyn Con Dão khóa XI, nhim k5' 2016-2021 xem 
xét quyêt djnh./. 

Noi nhjin: 

- Nhix trên; 
- Dang trén Cng TTDT cila HDND huyn; 
- Luu. 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN CON BAO Bc Ip — Ttr do — Hnh phñc 

Si: /NQ-HDND Con Dáo, ngày tháng 12 näm 2019 

NG1I QUYET 
v Chtro'ng trInh hoit dng cüa Hi ding nhân dan huyn nim 2020 

HO! BONG NHAN DAN HUYN CON BAO 
K( HQP THJ5' MU'fl LAM KHOA XI, NHIM Kc' 2016-202 1 

Can eli Lut to chüc chInh quyn dja phuong näm 2015; Lut giám sat cüa 
Quc hi và Hi dng nhân dan näm 2015 và các quy ch v t chlre và hoat dng 
cüa HDND huyn thim kS'  2016-202 1; 

Xét Th trinh s6 ../TTr-HDND ngày tháng 12 nãm 2019 cña Thi.ring trçrc 
Hi dng than dan huyn, v vic d nghj thông qua Nghj quyt chucing trInh hoat 
dng cüa Hi dng nhân dan huyn nàm 2020; các Báo cáo tOng kt hot dng 
2019, phiiong hixling hoat  dng näm 2020 cüa HOi  dng nhân dan và hal Ban Hi 
dng nhân dan huyn, ' kin thão 1u.n tai  K' hçp; 

QUYET NGH 
Biu 1. Thng th.t chizong trinh hoat  dng cüa Hi dng nhân dan huyn 

näm 2020 nhu sau: 
1. Hoyt dng giám sat: 
a. Giám sat tgi các Icj) hop: 
- Xem xét báo cáo cong tác 6 tháng, hang nám cña Thtthng tr1rc Hi dông 

nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dong nhân dan huyn, cüa Cháth an Tôa an nhân 
dan, Vin Tnrling Vin Kiêm sat nhân dan và Chi cic Truling Chi ciic thi hành an 
dânsirhuyn. 

- Xem xét báo cáo cüa Uy ban nhân dan huyn: ye kinh té, xa hi; ngan sách, 
dâu tix công, tài nguyen — môi truông, ye cong tác thc hành tiêt kim, chong lang 
phI; phông, chông tham nhüng, phông, chong ti phm và vi phm pháp 1ut; ye 
giâi quyêt khiêu nai,  to cáo, kiên nghj cüa cü tn. 

- Xem xét các T? trInh, Dê an do Thuông tr%rc HDND và UBND huyn trlth 
K'h9p 

- Xem xét vic trâ Ri chat van elm các thành viên Uy ban nhân dan, Chánh 
an TOa an nhân dan, Vin trithng Vin Kiêm sat nhân dan huyn. 

b. Giám sat chuyên d gm 06 nç3i dung: 
- Thi.thng trrc Hi dông nhân dan huyn 02 ni dung: Giám sat vic thçrc 

hin cong tác bão v môi truông; quãn 1, s ding nguOn nuc ngQt và thu gom, 



yn chuyn xtr chit thai - nuâc thai trén dja bàn huyn; Giám sat vic chp hành 
pháp 1ut trong hoat dng to ti1ng cüa Vin Kiêm sat nhân dan và Toà an nhân dan 
huyn. 

- Ban kinh té- Xã hi HDND huyn 02 ni dung: Giám sat ye cong tác chuân 
bj nãm h9c mói; vic mua sam, sü dçing thiêt bj dôi mâi phrang pháp dy va h9c 
cho các trithng trên dja bàn và tiên dO thc hin các d  an nganh giáo diic; Giám sat 
cong tác chinh trang do thj, 1p 1?i  trot tr - an toàn - m quan via he, lông, lê duOng 
va cac cong trinh phüc igi cong cong  trên toàn dja bàn. 

- Ban pháp chê HDND huyn 02n0i dung: Giám sat vic chap hành pháp 
1ut trong cong tác quãn 1 nhân - hO khâu, dang k tam  trñ, ttm yang trên dja bàn 
huyn; Giám sat vic chap hành pháp 1ut trong vic xü phat vi phm hành chInh, 
ci.rOng chê thi hành quyêt djnh xCr phat vi pham hành chInh; 

2. K hoch t chuc hai k' hçp thirong L nàm 2020 theo Lut ttjnh (co 
K hoach cu th kern theo,). 

3. K hoch cong tác tip cong dan và tip xñc cu tn cüa Hi dng nhân 
dan huyn gm 06 nOi  dung (co K hogch cy th kern theo). 

Diêu 2. Giao Thithng trrc HOi  dong nhân dan huyn t chiirc trin khai thirc 
hin, các Ban cüa HOi  dông nhân dan, các To d.i biêu, dai  biêu  HOi  dông nhân dan 
huyn can cr chirc nãng nhim vii và tInh hInh thirc tê, xây dirng chrnmg trInh, phôi 
hcip, giám sat và báo cáo kêt qua theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Thuông trirc HOi  dong nhân dan huyn chi dao  diêu hoà, phôi hgp hoat dOng 
giám sat cüa HDND huyn và phôi hçrp trong hoat  dng giám sat cüa Ban Thithng 
trçrc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam huyn và các to chüc chInh trj-xã hOi  cüa 
huyn theo quy djnh. 

Diu 3. Giao Uy ban nhân dan huyn, các co quan, to chüc có lien quan co 
trách nhim báo cáo và cung cap day dü, kjp thai nh&ng thông tin, tài Iiu can thiêt 
có lien quan dn nOi  dung giám sat theo yêu cu cüa c quan tin hành giám sat. 
Các Co quan chju sir giám sátth%rc hin day dü, kjp th?i, nghiêm tüc nhUng kiên 
nghj sau giám sat va báo cáo kêt qua thrc hin den Thu?ing trrc HOi  dOng nhân dan 
huyn. 

Nghj quyêt nay dâ dt.rgc HOi  dOng nhân dan huyn Khoá IX, K' hp thu 
Mu?yi lam thông qua ngày thang 12 nãm 2019 và có hiu lirc kê tü ngày thông 
qua .1. 

Noinhln: 
- TTr. HDND, UBND tinh (b/c); 
- TTr.HU, UBND huyn; 
- Ban TTr. UBMTI'Q VN huyn; 
- Hai Ban HDND huyn; 
- Các vj DB HDND huyn; 
- Dang trén Cng TTDT cüa HDND huyn; 
- Luu. 

CHU TICH 

Nguyn Hoàng Tüng 



HQI DONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN CON DAO 

Con Dáo, ngày tháng 12 nám 2019 

KE HOLCH 
CONG TAC TIEP CONG DAN, TIEP XUC cU TRI NAM 2020 

(Ban hành kern theo Nghj quyAt sO' ./NQ-HDND ngày .../12/2019 cza HDND huyn) 

NO! DUNG TIEP XUC CHU TRI TIEP XUC DiN V 
PHUC VIJ 

IXN V 
PHO! HP 

D MEN 
THfl GIAN 

01 
Tip xüc theo djnh kS' viii cü tn 
nci DB HDND huyn trüng • 
(tai các Nhà van hoá cüa 
KDC) 

To trithng và các vj DB 
HDND huyn thuc 5 

TDB 

Van phông Huyn 
üy- HDND và 
UBND huyn 

BDH, Ban 
CTMTCS khu 

dan cu 

Bui sang ngay 
thu Sáu cuôi 
cüng cüa các 

tháng 3, 9 trong 
nam. 

02 

Tip cong dan thuông xuyên ti 
co quan Thi.thng tivc HDND 
huyn 

Các DB chuyên trách 
HDND huyn 

Van phông Huyn 
ÜY-  HDND và 
UBNDhuyn 

Các cc quan 
chuyên mOn có 

liénquan 

Các ngày lam 
vic trong näm 

03 
Tip cOng dan ti phông tip 
dan cüa Thuâng trrc HDND và 
UBND huyn 

Chü tjch (hoc Phó Chü 
tjch HDND huyn, Ban 

PC HDND huyn) 

Van phông Huyn 
üy- HDND và 
UBND huyn 

Các co quan 
chuyên mOn có 

lien quan 

BuM sang thu 
Näm hang tun 

04 Tip xác ctr tn truâc kS'  h9p 
thu?ing l gliia näm cüa HDND 
huyn 

BTFr. UBMT TQVN, 5 
TDB HDND huyn 

Van phông Huyn 
üy- HDND và 
UBND huyn 

Tir. HDND, 
UBND, UB 

MTTQ huyn 
Tháng 6/2020 

Dc Ip  — Tir do — Hanh phüc 



Noi nhn: 
- Kern theo NQ S6 . . ./NQ-HDND ngày 

../12/2019 cüa HDND huyn; 
- Dang C6ng TTDT cüa HDND huyn; 
- Luu. 

TM. THIS1NG TRIXC HDND 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

p - 
Tiêp xüc ccr tn trithc kS' h9p 
thuông 1 cui nàm cüa HDND 
huyn 

BTFr. UBMT TQVN, 

5 TDB HDND huyn 

Van phông Huyn 
U'- HDND và 
uBND huyn 

Ur HDND, 
ui huyn 

Tháng 11/2020 

06 Tip xñc cCr tn, cong dan theo 
chuyên 

Theo k hoach cüa 'Fir. 
I-[DNT) huyn 

Van phông Huyn 
üi- HDND V. 

UBND huyn 

Linh vi.rc VH- 
XII; linh vrc 

kiflh t 
Co k hoach sau 

Thung trirc HDND huyn có k hoch theo dung quy ch v cong tác tip xüc ccr tn, tip cong dan cüa HDND huyn 
khóa XI, nhiém k' 2016-2021.!. 

Lê Minh Nhirt 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN CON DAO Dc Ip  - T do - Hnh phñc 

Con Dáo, ngày tháng 12 nàm 2019 

KE HOACH 
T chuc hal k' h9p thirôn 1 cüa Hi ding nhân dan huyn nãm 2020 

(Ban hành kern theo Nghj quyet so /NQ-HDND ngày ./12/2019 cza HDND huyn) 

Can cü Lut t chirc chInh quyn dja phixong va Lut hott dung giám sat cüa 
Quc hi và Hi dôngnhân dan näm 2015, Thuing trrc Hi dông nhân dan huyn 
xay dirng Kê hoch to chüc hai k' h9p thu&ng 1 cüa Hi dông nhân dan huyn 
trong nãm 2020, nhu sau: 

1. Ky hçp thLrà'ng I giüa nãm: dir kiên t chtrc vào tu.n thr hai tháng 7 

näm 2020. NOi  dung bao gm: 

- K' hcp së dánh giá tInh hmnh thirc hin nghj quyt KS'  hçp thng 1 cu6i 

nàrn 2019 cüa Hi dng nhân dan huyn v: 

+ Nhim vii kinh t - xã hi, qu6c phOng - an ninh 6 tháng du näm 2020; 

thim vii trQng tam, giãi pháp thirc hin k hoach  6 tháng cui nàm 2020; 

+ Kt qua thirc hin nhim vii thu, chi ngân sách 06 thang du näm, nhim vi 

6 thu- chi ngân sách 6 thang cui nàm; 

+ TInh hInh thuc hiên k hoach dAu tu cOng. mua sm süa chcra tài san, sir 

nghip kinh t 06 tháng du näm và phuong huóng, nhim vii 06 tháng cui näm 

2020; 

- Phé chun quyt toán thu ngân sách nhâ nurc, chi ngân sách dla  phi.rang 

näm 2019 

- Mt s ni dung khác thuc thm quyn cüa HDND huyn theo 1ut dnh. 

- K5' hQp se xem xét các báo cáo cüa Thithng trirc, các Ban cüa I-IDND 

huyn; Chánh an TOa an nhân dan, Vin Tru&ng Vin Kim sat nhân dan huyn v: 

+ K& qua hot dOng  6 thang dtu näm vá phtrcng huóng, thim vii 6 thang 

cui nAm 2020; 

+ Kt qua Cong tác giám sat 6 thang du näm 2020; giám sat vic thijc hin 

các kin, kin nghj cüa cü tn tti k5' hp thuèng 1 cui nàm 2019 HDND huyn 

I 



va k& qua th%rc hin các Nghj quyt v cong tác chat van, trã 1i chat v.n tai cac K5' 
hQp HDND huyn. 

- Quyt nghj chlKlng trInh hot c1ng giám sat cüa HDND huyn näm 2021; 

- Thông qua Quy hoach, K hoach  sü dung dt giai don 202 1-2025 

- Thông qua K hoch du tu cong giai don 2021-2025 
S A (. S A , 

2. Ky hQp thirong Ic cuol nam: dr kien to chuc vao tuan thu ba cua thang 
12 näm 2020. NOi  dung gm: 

- KS' h9p së dánh giá tInh hInh thrc hin nghj quyt K5' hp thithng 1 cuôi 
nãm 2019 và gitta näm 2020 cüa Hi dng nhân dan huyn v: 

+ Kinh t - xã hOi,  quc phông - an ninh; nhim vl trçng tam, giái pháp thirc 
hin thim vii kinh t - xã hi, quc phông - an ninh nàm 2021; 

+ KM qua thirc hin nhim viii thu, chi ngân sách nãm 2020, dir toán ngân 
sách và phân b ngân sách huyn nãm 2021; 

+ TInh hInh thirc hin k hoach du tu cOng, mua sm sCra chIra tài san, sir 
nghip kinh t nàm 2020 và phi.rong huâng, nhim viii nám 2021; 

+ QuyM nghj mt s6 ni dung khác thuc thAm quyn cüa HDND huyn theo 
luãt dinh. 

- KS' h9p sê xem xét các báo cáo cüa Thuông trrc, các Ban cüa I-JDND 
huyn; Chánh an Tôa an nhân dan, Vin Tnthng Vin Kim sat nhân dan huyn v 

+ KM qua hoat  dng näm 2020 và phucing huàng, nhim viii näm 2021; 

+ KM qua cong tác giám sat näm 2020; giám sat vic th%rc hin các S' kin, 
kin nghj cüa ci'r tn tai  k5' h9p thuing 1 cu6i näm 2019 và giia nãm 2020 cüa 
}IDND huyn, kM qua thirc hin các Nghj quyM v cong tác cht van, trá 1&i chit 
v.n tai  các  KS'  hçp HDND huyn. 

- Quy& nghj chumg trInh hoat dng cüa HDND huyn nAm 2021; 
A A A • - A • S A - Thong qua Ngh quyet ye nhiçm vi krnh te, xa h9l cua huyçn giai doan 

2021-2025 (th ch boa Nghj quyM Di hOi  huyn Dâng b huyn 1n thu X) 

Nôi nhân: 
- Dai biêu HDND huyn 
- Dang trên Cong TTDT cüa HDND huyn; 
- Luu: VT-TH. 

TM. TH1RNG TR1fC HDND 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

2 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc Ip — TLr do — Hanh phüc 

Con Dáo, ngày tháng 12 nám 2019 

CHIJ'ONG TRINH 
HOAT BONG GIAM SAT CHUYEN BE 

CUA THIXNG TRVC VA HAl BAN HBND HUYN NAM 2020 
(Ban hành kern theo Nghj quyé't s /NQ-HDND ngày /12/2019 cña HDND huyên) 

STT Ni dung giám sat 
Cliii trI 
giám sat 

Don vi chiu sir 
giám sat 

Môc 
thiii 
gian 

giám sat 

Thoi 
diem 

giám sat 

Giám sat vic thrc hin cong tác bâo v môi tnthng; 
quãn 1, st'r diing ngun nithc ng9t và thu gom, 4n 
chuyn xü chat thai - nixâc thai trên dja bàn huyn. 

TTr. HDND 
huyn 

UBND huyn, 
Phông TN-MT 

2019 vâ 
quy 

01/2020 
Qu II 

2 

Giám sat v cong tác chun bj näm h9c mói; vic mua 
sam, sü dicing thiêt bj di mcci phuong pháp day và hçc 
cho các trixông trên dja bàn và tin d thirc hin các dr 
an ngânh giáo diic. 

Ban KT-XH 
Các ca sâ Giáo 
dic trên dja bàn 

.Nám hoc 
2020- 
2021 

Qu III 

3 
Giám sat cong tác chinh trang do thj, lap lai trât ur - an 
toàn - m quan via he, lông, l duing và các cOng 
trInh phüc lçii Cong cong trên toàn dja bàn. 

Ban KT-XH Phông Kinh té, 
Ban ATGT huyn 

2019, 9 
tháng 

du nàm 
2020 

Qu IV 

4 
Giám sat vic chap hành pháp lut trong Cong tác quãn 
1 nhãn - h khu, dàng k tam  trt,  tam  vng trên dja 
bàn huyn; 

Ban Pháp 
ch 

Cong an huyn 

2019, 9 
tháng 

du näm 
2020 

IV 

HUYN CON BAO 



5.  
Giám sat vic chip hành pháp 1ut trong vic xü pht 
vi phm hành chInh, cuOng chê thi hành quyêt djnh xir 
pht vi phm hành chInh; 

Ban Pháp 
ch 

Các co quan có 
thm quyn xCr 

pht VPHC 
6/20 19 - 
6/2020 , 

6.  
Giám sat vic chap hành pháp 1u.t trong hoat ding t 
tllng cüa Vin Kim sat nhân dan và Toâ an nhân dan 
huyn. 

Thrning tivc 

huyn 

Vin KSND, 
TAND huyn 

9/2019 - 
9/2020 

III 

No'! nhân:  
- Kern theo NQ so . . ./NQ-HDND ngày 

• ./12/20 19 eCa HDND huyn; 
- Dang trén Cong TTDT cCxa HDND 

huyn; 
- Lifu: VT. 

TM. THI5NG TRIIC HOND 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Lê Minh Nhirt 
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