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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và  

Hội nghị thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười hai – HĐND huyện 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện về 

chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2019, Kế hoạch số 02/KH-HĐND 

ngày 10/01/2019 của HĐND huyện về những nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 

2019 của thường trực, hai Ban và 05 Tổ đại biểu HĐND huyện và Thông báo số 

13/TB-HĐND ngày 5/6/2019 của Thường trực HĐND huyện về phân công công 

tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XI; Ban Pháp chế 

HĐND huyện dự kiến kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu 

năm 2019 và kết hợp Hội nghị thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

- Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban phụ trách và các 

nhiệm vụ do Thường trực HĐND phân công trong 6 tháng đầu năm 2019 và dự 

kiến phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019. 

 - Cung cấp thông tin để các vị đại biểu HĐND huyện làm tốt việc thảo luận, 

giám sát và quyết định để Nghị quyết do HĐND huyện ban hành đảm bảo hiệu lực, 

hiệu quả, đi vào cuộc sống của nhân dân. 

 2. Yêu cầu: Việc tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng kế 

hoạch hoạt động công tác 6 tháng cuối năm 2019, nhằm đảm bảo thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ của Ban theo luật định và sự phân công của Thường trực 

HĐND huyện; đồng thời kết hợp tổ chức thẩm tra tài liệu của Kỳ họp thứ Mười hai 

của HĐND huyện khóa XI. 

 II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 

1. Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và dự kiến phương hướng, nhiệm 

vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019 (rút kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra và 

giám sát); 



2. Thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa 

XI gồm: 

a. Các báo cáo – Đề án: 

- Thẩm tra về báo cáo của Công an huyện và UBND huyện về tình hình thực 

hiện Nghị quyết của HĐND huyện về đảm bảo quốc phòng – an ninh, thực thi 

pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng 

– an ninh, thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2019; 

- Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2019; 

- Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác quản lý, điều hành 6 tháng 

đầu năm 2019; 

- Thẩm tra báo cáo của TAND, VKSND và Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch công tác 

6 tháng cuối năm 2019; 

- Báo cáo của UBND hyện về kết quả thực hiện các ý kiến kết luận của Chủ 

tọa Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện; kết luận các Phiên họp Thường trực HĐND 

huyện, các Hội nghị hai Ban và các kiến nghị sau khảo sát, giám sát của Thường 

trực và hai Ban HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo kết quả thực 

hiện Nghị quyết về công tác chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ Chín 

HĐND huyện trong lĩnh vực pháp chế; 

- Ý kiến giải trình của các cơ quan về ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với 

lĩnh vực quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật tại địa phương. 

b. Thẩm tra về yếu tố pháp lý của tất cả các Tờ trình, dự thảo nghị quyết 

trình Kỳ họp và phần nội dung Nghị quyết về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an 

ninh, thực thi pháp luật. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1.Thời gian: một buổi, dự kiến từ 8 giờ 30 phút, ngày 28/6/2019 (thứ Sáu) 

2. Địa điểm: Tại Phòng họp HĐND và UBND huyện 

3. Thành phần tham dự:  

- Trưởng, Phó và các thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện;  

- Mời tham dự: Thường trực HĐND huyện; Thường trực UBND huyện; Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện; các đơn vị có liên quan và 

Phóng viên Đài TT-TH huyện (có thư mời riêng). 

- Chủ trì: Ông Châu Vũ - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện. 



- Thư ký: Ông Lâm Tiến Đạt, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Pháp chế HĐND huyện: 

a. Đ/c Phó Ban chuyên trách chịu trách nhiệm: 

- Xây dựng các dự thảo báo cáo, kế hoạch;  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện phát hành thư mời và 

các tài liệu có liên quan đến các vị đại biểu trước 02 ngày diễn ra Hội nghị; chuẩn 

bị địa điểm tổ chức và chế độ cho đại biểu theo quy định; 

- Tổng hợp ý kiến và hoàn chỉnh tài liệu chính thức để ban hành sau 03 ngày 

diễn ra Hội nghị. 

b. Các thành viên Ban: 

 Sau khi nhận được các tài liệu, tích cực nghiên cứu và chuẩn bị các ý kiến 

thảo luận đóng góp cho Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm của Ban và đóng góp, thảo luận cho các dự thảo báo cáo thẩm tra 

tại Hội nghị của Ban. 

2. Đề nghị UBND huyện: Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ dự thảo 

văn bản gửi các tài liệu trình Kỳ họp cho Ban Pháp chế HĐND huyện chậm nhất là 

ngày 21/6/2019. (theo kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 03/6/2019 của HĐND 

huyện) 

3. Các đơn vị tham gia soạn thảo văn bản trình Kỳ họp và các đơn vị có 

liên quan: Chuẩn bị để trả lời, giải trình theo yêu cầu của đại biểu và có ý kiến 

phản biện với Ban Pháp chế HĐND huyện. (nếu có) 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị và các 

vị đại biểu HĐND huyện để giúp cho Ban Pháp chế HĐND huyện hoàn thành 

nhiệm vụ./. 

Nơi nhận: 
- TTr. HĐND, UBND huyện (b/c); 

- Ban TTr UBMTTQVN huyện (b/c); 

- Các thành viên Ban Pháp chế (t/h); 

- Vp HĐND và UBND (p/h); 

- Đăng lên cổng TTĐT HĐND; 

- Lưu VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

 
 

 

 

 


		2019-06-19T14:14:20+0700
	Việt Nam
	Đoàn Thị Diệu Hiền
	Đoàn Thị Diệu Hiền<hiendtd@condao.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-06-19T14:14:32+0700
	Việt Nam
	Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo
	Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo<hdndcondao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




