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CHƯƠNG TRÌNH
kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân xã A Dơi, Khóa XI,
nhiệm kỳ 2016 – 2021
(Ngày 17 tháng 7 năm 2020)
I. Khai mạc, thông qua chương trình kỳ họp:
- Tiếp đón đại biểu, phát tài liệu, điểm danh;
- Chào cờ, Quốc ca
- Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc kỳ họp;
- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp
thứ 11 của Hội đồng nhân dân;
- Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp của Hội đồng
nhân dân;
- Mời đoàn Chủ tịch, thư ký HĐND lên điều hành kỳ họp;
II. Kỳ họp thông qua các nội dung báo cáo sau:
1. Nghe UBND xã thông qua các văn bản sau:
- UBND xã thông qua Tờ trình chung về các báo cáo trình HĐND xã xem xét
thông qua;
- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm,
phương hướng, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020;
- Báo cáo công tác điều hành chỉ đạo của UBND xã;
- Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020;
- Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã 06 tháng đầu năm 2020; kế hoạch 6 tháng
còn lại;
- Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019;
2. Thường trực UBMTTQVN xã:
Thông qua Thông báo hoạt động của Mặt trận trong công tác Mặt trận tham gia xây
dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2020;
3. HĐND xã, Các ban HĐND xã thông qua các báo cáo:
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2020;
- Báo cáo công tác giám sát của HĐND xã;
- Báo cáo thẩm tra của hai ban HĐND xã;
- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2020;

III. Giải lao.
IV. Thảo luận; Chất vấn và trả lời chất vấn.
Mời đại biểu có ý kiến, chất vấn. Liên quan đến lĩnh vực nào, mời công chức
chuyên môn lĩnh vực đó trả lời; sau đó, lãnh đạo UBND xã sẽ thống nhất, giải trình, làm
rõ một số vấn đề liên quan.
Mời các phòng ban chuyên môn cấp huyện có ý kiến về các vấn đề thuộc cấp
huyện.
V. Bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân xã.
- Ủy ban nhân dân xã thông qua văn bản giới thiệu về thành viên ứng cử bổ sung,
Danh sách trích ngang thành viên ứng cử bầu bổ sung thành viên UBND xã;
- Hội đồng nhân dân xã dự kiến thành viên ban kiểm phiểu; Lấy ý kiến của đại biểu,
thống nhất thông qua.
- Mời ban kiểm phiếu lên phát phiếu; thông qua biên bản kiểm phiếu.
VI. Phát biểu của lãnh đạo huyện; đại biểu về tham dự kỳ họp.
VII. Hội đồng nhân dân xã ban hành các Nghị quyết:
1.
Nghị quyết về phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2019;
2.
Nghị quyết về thông qua Kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng cuối năm
2020;
3.
Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021;
4.
- Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên ủy ban nhân dân
xã(Đ/c Luận – Trưởng Công an xã A Dơi)
VIII. Bế mạc kỳ họp:
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa XI đọc diễn văn bế mạc kỳ họp;
- Chào cờ, cử Quốc ca.
Tùy theo tính chất, diễn biến kỳ họp chủ tọa có thể xem xét, xin ý kiến của các vị
đại biểu cho phép rút ngắn, cắt bớt một số nội dung chương trình để đảm bảo thời gian
theo quy định./.
Nơi nhận :
- TT. HĐND huyện(b/c);
- UBND huyện(B/c);
- UBMTTQVN huyện(B/c);
- Đảng uỷ, UBND, UBMT xã;
- Đại biểu HĐND xã ;
- Lưu VP.
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