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Thôi gian: 02 ngày, tr ngày 20-2 1/12/2018.
Dia dim: Hi truông Trii so' HDND và UBND huyn Ba Ch.
Ngày 2 0/12/2018
* BuEi sáng.

Tw 07h45' - 11h30'.

A. Phn trü bj 7h45' - 8h00'.

- Thu k kS' h9p thirc hin: Dim danh s6 di biu HDND huyn dr kSr
h9p, so dii biêu yang mitt.
- Chü t9a kS' hçp báo caov dr kin ni dung, chucing trInh lam vic cüa
KS' h9p (1-IDND huyn biêu quyêt thông qua).
B. Phân chInh thtI'c (Phát thanh trirc tip):

- Cháo co' (co' Quc ca); tuyên b IS' do, giâi thiu dai biki.
I. Chü tjch HDND huyn khai mic k5r h9p.
II. TrInh bay cãc báo cáo, to' trInh k5' h9p.
1. Chñ tjch UBND huyn trInh bay torn tat (tfr 08h10'-08h50'): Báo
cáo tInh hInh thrc hin kinh té - xâ hi, cong tác chi do diêu hành cüa UBND
huyn näm 2018, phuong huàng nhim vij näm 2019.
2. Chü tich Uy ban MTTQ huyn trInh bay torn tt (tO' 08h50'09h10'): Báo cáo ye cong tác tham gia xây drng chInh quyên närn 2018; phuang
huó'ng, nhirn vv tr9ng tam nãm 2019.
3. Vin tru*n Vin Kim sat nhân dan trinh bay torn tt (tü 09h10'09h20'): Báo cáo ye cOng tác kiêm sat näm 2018; phuang huâng, nhim vçi
tr9ng tam nãm 2019.
4. Chánh an TOa an nhân dan trInh bay torn tt (tO' 09h20'-09h30'):
Báo cáo ye cong tác xét xo' nãm 2018; phuo'ng huó'ng, nhim vli tr9ng tam nAm
2019.

5. Uy viên UBND huyn, Tru'&ng phông Tài chInh - Kê hoich trInh
bay torn tat các TO' trInh (tfr 09h30'-09h50'):
(1) Th trInh d nghj diu chinh, b sung K hoach du tu cong trung hn
giai doan 2018 - 2020.
(2) Th trInh dánh giá kt qua thirc hin nhim v11 thu, chi NSNN närn 2018
và phucing an giao dr toán ngân sách huyn, xã näm 2019; thic hin ké hoach
dâu tu phát triên näm 2018, dir kiên kê hoach dâu tu phát triên nãm 2019.
6. Uy viên UBND huyn, Tru'&ng phOng Nông nghip và Phát trién
nông thôn trInh bay torn tat các To' trInh (tO 09h50'-lOhlO'):
(1) Ta trmnh v vic thông qua D an báo tn và phát trin mt so loài cay
dugc 1iu qu trên dja bàn huyn Ba Ch den 2020, dnh hung den näm 2030.
(2) T trInh v vic thông qua Dé an Phát triên rung trông go lan trén dja
bàn huyn giai doan 20 19-2025.
7. Uy viên UBND huyn, Trtr&ng phOng Van hóa và Thông tin trInh
bay torn tat (tr l0h1O'-10h20'): T trinh ye vic thông qua Dê an phát triên du
ljch huyn Ba Chë giai doan den näm 2025, tam nhIn den näm 2030.
Nghi giãi lao (tfr 10h20'-10h35').
8. Phát biêu cüa dông chI D Thj Lan - Uy viên BTV Tinh üy, Trtr&ng
Doan DBQH t1nh Quãng Ninh (tO' 10h35'-10h55').
9. Phó ChO tjch Thtro'ng trrc HDND huyn trInh bay torn tat (tO'
10h55'-11h05'): To trInh ye Kê hoach to chüc các kS' h9p thuO'ng 1 cOa FJDND
huyn nàm 2019.
10. Tru'O'ng Ban Kinh t - Xã hi trInh bay torn tt (tO' 11h05'-11h20'):
(1) Báo cáo thm tra v tInh hinh thrc hin nhim v1i phát trin kinh té - xã
hi näm 2018, nhim v11 giâi pháp tr9ng tam näm 2019.
(2) Báo cáo thm tra v kt qua thirc hin nhim vii thu, chi NSNN näm
2018 và phuang an giao dr toán ngân sách huyn, xã nArn 2019; thirc hin kê
hoach dâu tu phát triên nàm 2018, dr kiên kê hoach dâu tu' phát triên näm 2019.
(3) Báo cáo thm tra v diu chinh, b sung K hoach d.0 tu cong trung
han giai doan 2018 - 2020.
(4) Báo cáo thm tra v Dê an bão tn và phát triên rnt so loài cay duc
1iu qu trên dja bàn huyn Ba Chë den 2020, djnh huOng den näm 2030.
(5) Báo cáo thrn tra v D an Phát trin rrng trng g6 iOn trên dja bàn
huyn giai doan 20 19-2025.
(6) Báo cáo thm tra v D an phát trin du ljch huyn Ba Ch giai doan
den näm 2025, tarn nhIn den nãm 2030.
11. Phó Trir&ng Ban Pháp chê trInh bay tOrn tat (tO' 11h20'-11h30'):
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(1) Báo cáo thm tra tInh hInh thrc hin nhim v11 phát trin kinh t xä hi
näm 2018, phucing hthng nhim vi närn 2019 (1mb vi.rc Pháp chê). Báo cáo cong
tác cüa Vin Kiêm sat nhân dan, Tôa an nhân dan, Chi cIic Thi hành an dan sr
nàm 2018, phuang hixâng, nhim vit nám 2019.
(2) Báo cáo thm tra v cong tác phOng, chng tham nhüng nàm 2018;
phucmg hung nhim viii näm 2019.
(3) Báo cáo thm tra v cong tác Tiêp cong dan và giãi quyt khiu ni tO
cáo näm 2018, phuong hrnng nhim vu nàm 2019.
* Bui chiu:

Tw 13h30' - 17h00'.

12. Thão lun ti To (tü' 13h30'-16h00').
13. Thiuc hin quy trInh ly phiu tin nhim di vó'i ngrôi giIr chirc vi
do HIJND huyn bâu (tfr 16h00'-17h00').
(Co quy trInh kern theo).
DIn phiên tháo luiin 1y philu tIn nhirn 4,i To, di biêu các co' quan,
do'n vj, các ngành, các xii, thj trân duyic nghL
Ngày 21/12/2018
* Bui sang:

Tii' 08h00' - 111i30'.

.A

.

,
14. Cong bo ket qua lay phieu tin nhiçm (tir 08h00 -08h20).
A

15. Thão lun tti Hi truông (tfr 08h20'-lOhlO').
Nghi giãi lao (tfr lOhlO'-10h25').
16. Cht vn và trã lôi cht vn (tü' 10h25'-11h30').
*Bu i c1ziti:
TIr13h30' - 17h00'
A

A
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17. Tiep tic chat van va tra lifi chat van (tir 13h30 -14h30).
18. Phát biu cüa Bong chI Chü t!ch UBND huyn (tii 14h30'-lShOO').
Nghi giãi lao (tfr 15h00'-15h15').
19. Chü tich HDND huyên : Tom tt mt s vn dê các di biêu con có

5i kiên khác nhau (Nêu co) dê phic vi vic thông qua các Ngh quyt ti k'
hçp.
20. Thông qua các Ngh quyét kS hQp (tir 15h10'-16h00').
Sau khi tip thu các kin tham gia, các co' quan trInh dir tháo Nghj quyt
tiêp thu, bô sung và trInh các nghj quyêt ti ki h9p. ChU tot kS' h9p diêu hành
thông qua các Nghj quyêt dã duçc co quan trInh tiêp thu:
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(1) Nghj quyt v nhirn vii phát trin kinh tê - xã hi närn 2019.
(2) Nghj quyt v diu chinh, b sung K hotch du tu cong trung hn giai
doan 2018 - 2020.
(3) Nghj quyt v phân b ngân sách huyn, xã nàm 2019 và Kê hoach du
tr phát triên nAm 2019.
(4) Nghj quyt v vic thông, qua D an phát trin du ljch huyn Ba Chë
giai dotn den nàrn 2025, tam nhIn den nàm 2030.
(5) Nghj quyt v vic thông qua D an bão tn và phát trin mt so loài
cay duqc 1iu qu trên dja bàn huyn Ba Chë den 2020, djnh huàng den närn
2030.
(6) Nghj quyêt ye vic thông qua Dê an Phát triên thng trông go lón trên
dja bàn huyn giai doan 20 19-2025.
(7) Nghj quyt v t chirc các ki h9p th.thng 1 näm 2019 cüa HDND
huyn khóa XIX, nhim kS' 20 16-2021.
(8) Nghj quyt v vic xác nhan kt qua 1y phiu tin nhirn di vOi ngui
giü chirc vii do HDND bâu.
* Các Ngh quyt thur k kr h9p không trinh bay ti kS' hQp và du'çrc
gin den dui biêu xin kiên:
(1) Nghj quyt v kt qua giám sat vic giái quyt kin nghj cü' tn gui den
KS' h9p thir 8 HDND huyn khoá XIX.
(2) Nghj quyt cht vn và trâ Ri chit vn tti K5' h9p thu 10 HDND huyn
Ba Chê khoá XIX, nhim k5' 2016 -2021.
20. Cong tác khen thuffng (tir 16h00'-16h50').
21. Be mc k5' hQp (tr 16h50'-17h00'):
- Chit tjch HDND huyn b mac K5' h9p.
- Chào ci (cit Quc ca).
III. Tài 1iu gui các di biu HDND huyn tr nghiên cü'u:
(1) Báo cáo kt qua boat dng cong tác cita Thumg trrc I-IDND huyn
näm 2018, phuang hurng nhim vii näm 2019.
(2) Báo cáo k&t qua giárn sat vic giài quyt kin nghj ci:r tn gui den K5'
hçp thit 8 HDND huyn khoá XIX.
(3) Báo cáo tong hqp S' kin, kin nghj cita cit tn gui dn K5' hçp thir 10,
HDND huyn kbóa XIX.
(4) Báo cáo kt qua giãi quy& kin, kin nghj cita cit tn gin tini K5' h9p
thin 8 HDND huyn khóa XIX.
(5) Báo cáo cong tác phOng, chng tham nhUng nàm 2018; phuoig hu'inng
nhiêm vu näm 2019.
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(6) Báo cáo cong tác Tip cong dan và giái quyt khiu nü t cáo näm
2018, phucing hwng nhim vil näm 2019.
(7) Báo cáo cüa Chi civic Thi hành an dan sir huyn v cOng tác thi hành an
dan s1r näm 2018; phucing hixOng, nhirn v11 nàm 2019.
(8) Báo cáo hoit dng cüa Ban Pháp ch näm 2018; phi.xcng ht.ràng, nhirn vt
11am 2019.
(9) Báo cáo hoat dng cüa Ban Kinh t xâ hi näm 2018; phuo'ng hixóng,
nhiêm vu nàm 2019.
Thbi gian lam vic cüa ki hçp:
* Bui sang: Tw 08h00' - 11h30' (phiên khai m1c lit 07h45').
* Buôi chiii: Tw 131,30' - 17h00'.
No'i n/ian:
- Thirong trrc Huyn üy;
- CT, Các PCT HDND huyn;
- CT, các PCT UBND huyên;
- Dai biêu HDND huyên;
- Các co quan, ban nganh doan the huyii;
- Liru: VT.

TM. HQI BONG NHAN DAN
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