
110! DONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
HUYN OAK GLONG Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  
S61TB- HDND Dk Glong, ngàyIrthánZ-nam 2021 

THÔNG BAO 
Triu tp KS'  h9p thir 3 HOND huyn Dk Glong 

khóa IV,  nhim ky 2021-2026  

KInh gri: Các vi di biu HDND huyn khóa IV, nhim k5' 202 1-2026. 

Thtrc hin Lut t chirc chInh quyn dja phiwng nArn 2015; Lut sira di, bt 
sung mt so diêu cUa Lut to chüc ChInh phU và Lut to chüc chInh quyên dja 
phi.rng nàm 2019; Quy chê hoat dng cüa HOND huyn, Thng trirc I-IDND 
huyn Oak Glong triu tpk5' hop thu 3 HDND huyn, khóa IV, nhim k5' 2021 
- 2026 vâi thi gian, dia diem, thành phân, ni dung c the nht.r sau: 

I. Th&i gian: 02 ngày (tr ngày 20 dn ngày 21/12/2021), khai mc vào 
lüc 7h30' ngày 20 tháng 12 nãm 2021. 

II. Dja dim: Hi tri.thng HDND-UBND huyn Oak Glong. 

III. ThiriIi phin: Các di biEu HDND huyn khóa IV, nhim kS'  2021 - 
2026. 

IV. Ni (lung: hpp thtr 3 HDND huyn xem xét thông qua céc ni 
dung: 

1. Báo cáo hot dng cüa Thix?ng trrc HDND huyn näm 2021 và phixccng 
ht.rOng nhim viii näm 2022. 

2. Báo cáo kt qua khão sat, giám sat cüa Thi.r&ng trrc HDND, các Ban 
HDND huyn. 

3. Báo cáo hot dng cüa các Ban HDND huyn näm 2021 và phucing 
hrâng nhim vii näm 2022. 

4. Báo cáo thm tra cüa các Ban HOND huyn v báo cáo, d an, ti trInh, 
dir thão nghj quyêt... do UBND huyn, Vin Kiêm sat nhân dan, Toà an nhân 
dan, Chi ciic Thi hành an dan sir huyn trInh. 

5. Báo cáo tInh hInh thirc hin nhim vv phát trin kinh té - xähi, ANQP 
näm 2021, phtrang hxâng, nhim vçi näm 2022 và dir thão nghj quyêt thông qua 
ké ho.ch phát triên kinh té, xA hi, an ninh quOc phông näm 2022 trên dja bàn 
huyn. 

6. Báo cáo kim dim cong tác chi dao,  diu hành cia IJBND huyn näm 
2021, phrong huóng, nhim vi,i näm 2022. 

7. Báo cáo cOng tác du tranh phông chng ti phm, vi phm pháp 1utt nãm 
2021, phwing huóng, nhiêm vi näm 2022. 
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8. Báo cáo cong tác d.0 tix xay drng ca bàn nàm 2021, phrang huóng, 
nhim vii và ké hoch dâu tu phát triêñ näm 2022. 

9. Báo cáo dánh giá tInh hInh thrc hin dr toán ngân sách nhà nuóc närn 
202 1, phi.rcrng hi.rng và dir kiên dçr toán ngân sách nba niiâc näm 2022. 

10. Báo cáo d nghj tIch hçip quy hoch 3 1oti ri'rng vào quy hoach phát trMn 
Kinh tê - Xä hi giai don 2021-2030, djnh huàng den näm 2050. 

11. Báo cáo cong tác tip cong dan, giái quy& khiu nai  t cáo näm 2021 và 
phi.rcing hi..thng nhim vii nãm 2022 

12. Báo cáo kt qua thirc hin vic khc phiic các kt 1un thanh tra, kiém 
toán. 

13. Báo cáo kt qua giãi quyt cüa UBND huyn dôi vói các kiên kiên 
nghj cüa cü tn tnrâc kS'  hçp thir 3 HDND huyn. 

14. Báo cáo hot dng cüa VKS nhân dan huyn näm 2021, nhirn vi.i nám 
2022. 

15. Báo cáo hoit dng cüa Tôa an huyn riäm 2021, nhim vi1 näm 2022. 

16. Báo cáo cong tác thi hành an dan sr näm 2021, hhim vi nàm 2022 cüa 
Chi ciic Thi hành an dan sir huyn. 

17. Thông báo cüa UBMTTQ\TN huyn v cong tác tham gia xây drng 
chInh quyên näm 2021 và các kiên kiên nghj cUa cir tn. 

18. Cong tác can b: Bu b sung chüc danh Üy viên UBND huyn nhim kS' 
2021-2026. 

19. Thão luân; Cht vn và trá Ru chAt vAn. 

D nghj các vj Dai  biu tham dr dung thai gian và chAp hành nghiêm quy 
djnh ye phông, chông djch bnh Covid-19./. 

Nol nhân: TM. THU'ONG TRI)C HOND 
- Nhu trên; KT. CHU TICH 
- Ltru: VP. PHO CHU TICH 

Nguyn Hfiu Tan 
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