
DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
ON Dc Ip - Tv do - Hinh phüc 

Nghi Scm, ngày 24 tháng 12 nám 2020 

DV MEN 
NQI DUNG, CHU'CING TRINII KY HQP THU 17 

HQI BONG NHAN DAN Till xA KHOA XIX, NHIEM KY 2016- 2021 

I. NQI DUNG, CHIIONG TRINU KY HQP 
Này24 tháng 12 nám 2020:  

- îü 7 gRi 30': + H9p tri bj thông qua ni dung, chucrng trmnh hçp. 
+ Chào c&, khai mac  k' hQp. 

* A
A Cong tac to chirc can b9. 

Min thim chi'rc vii Chü tjch HDND thj xa, khóa XIX, nhim kS'  2016- 
2021. 

* D9c các báo cáo: 

1. Báo cáo cüa UBND thj xã torn tt tInh hInh phát trin kinh t- xâ hi 
nm 2020, k hoach  phát trin kinh t- xâ hi nám 2021; 

2. Thông báo cüa U ban Mt trn T quc thj xA v vic Mt trn tham 
gia xây drng chInh quyn và tng hçip kin, kin nghj cüa cr tn gui ti kST 
h9p thu 17 HDND thj xA khoá XIX. 

3. Báo cáo cüa UBND thj xã ye kêt qua giâi quyêt kiên, kiên nghj cüa 
cü fri gui dn kS'  h9p thu 15 Hi dng nhân dan thj xâ khoá XIX. 

4. Báo cáo cüa Vin kim sat nhán dan thj xA v cong the kim sat näm 
2020; nhim vi tr9ng tam näm 2021 (Báo cáo torn tat). 

5. Báo cáo cüa Toà an nhân dan thj xä v k& qua giái quyt an näm 2020; 
phuang huàng, nhim vi trng tam näm 2021 (Báo cáo torn tat). 

6. T dai  biu HDND tinh báo cáo kt qua k5' h9p thu 14 HDND tinh khoá 
XVII. 

* D9c các to' trInh cüa UBND thj xã trinh HBND xem xét, quyt djnh: 

1. Th trInh v vic d nghj phê chun K hoach phát triên kinh té, xã hi 

nm 2021. 
2. Th trInh v vic d nghj phê chun dij toán thu ngãn sách nhà nuâc, chi 

ngân sách dja phuo'ng nâm 2021. 
3. Th tnInh v vic d nghj phê chun phucing an phãn b dir toán chi 

ngãn sách cp nãm 2021 thi xäNghi San. 
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4. Ti trInh v vic d& nghj phê duyt các d%r an du tu cong nAm 2021 cUa 
thj x. 

5. Ti trinh v vic d nghj phé chun k hoch du ti.r cong nm 2021. 
6. Th trmnh v vic d nghj giao cho UBND thj xä quy& djnh chU trtrang 

du tir các dr an du tu cong trên dai  bàn thj xâ Nghi San. 
* Doc các báo cáo thm tra: 
1. Ban Pháp ch HDND thi xã: Báo cáo kt qua thm tra các báo cáo cüa 

UBNDthxabáocáocüaToàánthãndãn;Vinkiêmsátnhndánthixä. 

2. Ban Kinh t - xã hi HDND thj xã: báo cáo kt qua thm tra các báo 
cáo, dr thão nghj quy& cüa UBND thj xã. 

* Hi d1ng nhân dan thj xâ thão ithmn. 

Ngày25 tháng 12 nám 2020  

1. Hi dng than dan thj xã thão 1un. 
2. Chü tjch UBND thj xã phát biu tip thu, giâi trinh nh1tng vn d dai 

bi&i HDND thj xã và ci tn thj xã quan tam. 
3. Hi dng than dan thj xä thông qua các Nghj quyt. 
4. B mac  k' h9p. 
5. Chào cii. 
II. THI GIAN: 
2 ngày, ngày 24 dn ngày 25 tháng 12 nàm 2020. 
Buci sang: Tir 7 gi1 30 dn 11 gii 30 phiit. 
Budi chiu: Tü 13 gi1 30 dn 16 gix 30 phiit. 
ifi. IMA DIEM: 
Tai trung tam hi nghj thj xã Nghi San. 
IV. CHE DO THÔNG TIN 
- Trung tam vn hóa thông tin, th thao và du ljch thj xâ dua tin v các hot 

dng cüa h9p; truyn thanh trirc tip trên song phát thanh tAt ca các phiên h9p cUa 
Hi d&mg nhân dan thj xä. 

- Tai phiên chAt vAn, cir ti-i và nhan dan thi xâ lien h vâi }]DND thj xa 

qua s6 din thoii( Thu k k' h9p): 0983.861.799. 
v. CAC VAN BAN DAI BLEU TT) NGHIEN cUu 
1. Báo cáo kt qua hoat dng cüa Thuàng trrc HDND, các Ban HDND và 

dti biu HDND thj xã nam 2020; nhim vi tr9ng tam 11am 2021. 
2. Báo cáo tInh hInh thc hin thim vii thu ngãn sách nhà nuâc, chi ngãn 

sách dja phuong nàm 2020 và dr toán ngãn sách nhà nuác näm 2021. 
3. Báo cáo tInh hInh thirc hin cong tác quãri 1 nba nithc v dAt dai, tài 

nguyen và mOi tntr&ng nàm 2020, nhim vi1, giái pháp nám 2021. 



3 

4. Báo cáo tInh hInh thrc hin cong tác quãn 1 quy hoach, trt tr xây 
drng näm 2020; nhim vi, giãi pháp nm 2021. 

5. Báo cáo kt qua thirc hin nhim v1i giâi phóng mt bng, h trçi và tái 

djnh eli näm 2020; mlic tiêu, nhim vi näm 2021; 

6. Báo cáo tInh hInh thirc hin k hoach du tu cong näm 2020; nhim v1i 

và k hoach du tu cong näm 2021. 
7. Báo cáo k& qua thirc hin kt 1un phiên cht vn và trã 1&i cht vn ti 

k' h9p thu 14 HDND huyn khóa XIX (nay là thi xã Nghi San). 

8. Báo cáo c1ia UBND thi xâ v kt qua tip cOng dan, giâi quyt dan thu 
khiu ni, to cáo nm 2020. 

9.Hu&ngdntôngkêtHNDthxãnhimk'2016-2021. 

THIYONG TRTJC  HDND TH! XA 
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