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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM
Bc Ip - Tir do - Hnh phüc
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MVC TAI LIIU TRINH KY HOP
1. Chuang trInh, ni dung kS' h9p thir Mi.thi met.
2. Báo cáo s 126/BC-HDND ngáy 08/12/2020 cüa Thung trirc HDND ye
tInh hInh hot dng näm 2020; phuong hung, nhim vy cong tác närn 2021.
3. Thông báo s 248/TB-HDND ngày 10/12/2020 cüa HDND tinh Gia Lai
ye kêt qua
KS' h9p thir 16, HDND tinh, khóa XI.
4. Báo cáo s 14/BC-BKTXH ngày 17/12/2020 cüa Ban Kinh tê - Xã hi
HDND huyn v tInh hInh hott dng näm 2020 và chu'cing trInh hoat dng nàm
2021.
5. Báo cáo s 10/BC-BPC ngày 01/12/2020 cüa Ban Pháp ch HDND
huyn ye tInh hinh hoat dng näm 2020; phu'ang hu'ó'ng, nhim vi1 cong tác nàm
2021
6. Báo cáo s 09/BC-BDT ngày 2 1/12/2020 cüa Ban Dan tc HDND huyn
ye tInh hInh hoat dng näm 2020; phung hung, nhim vçi cong tác nãm 2021.
7. Báo cáo s 455/BC-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND huyn ye vic
thrc hin nhim v11 phát triên kinh tê - xã hi nãrn 2020, chi tiêu, giãi pháp và
phixo'ng hu&ng thrc hin nhim vi phát triên kinh tê - xâ hi nãrn 2021.
8. Thông báo s 11/TB-MTTQ ngày 11/12/2020 cUa Ban Thung tnrc
UBMTTQ huyn ye tlnh hinh tham gia xây dirng chInh quyên nãm 2020
9. Báo cáo s 435/BC-UBND ngày 04/12/2020 cüa UBND huyn ye cong
tác thanh tra, tiêp dan và giâi quyêt dcin thu khiêu nai, to cáo, phông, chông
tham nhQng nàm 2020, phuang hithng nhim vi nàm 2021.
10. Báo cáo s 413/BC-UBND ngày 25/11/2020 cüa UBND huyn ye cOng
tác dâu tranh, phông chông ti phm dam báo trt ti,r an toàn xà hi, trt ti,r an
toàn giao thông näm 2020, kê hoch näm 2021.
11. Báo cáo s 453/BC-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND huyn v tInh
hInh thirc hin dir toán thu, chi ngân sách nãrn 2020 và xây dirng dir toán ngân
sách näm 2021
12. Báo cáos 445/BC-UBND ngày 09/12/2020 cüa UBND huytn ye tInh
hInh sir diing nguôn di,r phông ngân sách huyn nãm 2020
13. Báocáo 437/BC-UBND ngày 04/12/2020 cüa UBND huyn ye tInh
hmnh phát triên doanh nghip, Hcip tác xâ, h kinh doanh näm 2020, phucing
hithng nhim vii näm 2021 trén dja bàn huyn Chu Puh.
14. Báo cáo S6 442/BC-UBND ngày 08/12/2020 cüa UBND huyn v tInh
hInh do dac, cap giây chüng nhn quyên sü ding dat, quyên sâ hU'u nhà a va tài
san khác gän lien yaj dat näm 2020, phuang huó'ng nhim vi nAm 2021.
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15. Báo cáo s 425/BC-UBND ngày 02/12/2020 cüa UBND huyn v kt
qua cong tác cãi each hành chInh trên dja bàn huyn näm 2020, phi.rng huâng
nhiêm vu nàm 2021.
16. Báo cáo s 09/BC-VKS ngày 03/12/2020 cüa Vin kim sat nhân dan
huyn ye cong tác kiêm sat nãm 2020, phuang hrng nhim vii cOng tác nãm
2021.
17. Báo cáo so 10/BC-TA ngày 04/12/2020 cüa Tôa an nhân dan huyn ye
cong tác xét xir näm 2020, chucmg trInh cong tác näm 2021.
18. Báo cáo s 82/BC-CCTHA ngày 23/11/2020 cüa Chi ciic Thi hành an
Dan sr huyn ye kêt qua cOng tác thi hành an dan sçr, hành chInh nani 2020,
phtrcing hung nhirn vi cOng tác nàm 2021
19. Báo cáo 125/BC-HDND ngày 08/12/2020 cüa Thi.thng trrc Hi dông
nhân dan huyn ye ket qua giám sat chuyên dé cüa Thi.r&ng trirc HDND nãm
2020.
20.Báo cáo s 127/BC-HDND ngày 08/12/2020 cüa Thi.r?mg tr1rc HDND
huyn ye tOng hqp các kiên nghj cüa Thung trtrc HDND, các Ban HDND qua
các dçit giárn sat, khào sat.
21. Báo cáo s 114/BC-HDND ngày 02/12/2020 cüa Thi.thng tr1rc Hi
dOng nhân dan huyn ye tOng hqp kiên, kiên ngh cüa cir tn tai Hi ngh tiêp
xác cr tn tnthc k' h9p thr 11 HDND huyn.
22. Cong van s 1557/UBND-TH ngày 21/12/2020 cüa UBND huyn trâ
Ru các kiên, kiên nghj cüa cir tn ti kS' h9p thtr 11, HDND huyn khóa IX,
nhiêm kS' 2016-2021
23. Tu trInh so 1 18/TTr-HDND ngày 04/12/2020 cüa HDND huyn ye Ké
hoach tO chirc kS' h9p th.thng 1 nam 2021
24. T?u trInh s 111/TTr-HDND ngày 01/12/2020 cüa HDND huyn ye
thành 1p doàn giám sat chuyên dê cüa HDND huyn näm 2021.
25. T?u trInh s 93/TTr-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND huyn ye vic
dê nghj thông qua kê hoch phát triên kinh té - xä hi giai doan 202 1-2025
huyn Chis Pith.
26. Th trInh s 94/TTr-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND huyn ye vic
dê nghj phê duyt danh miic dâu ti.r cOng nguOn vOn ngân sách nhà nrc giai
doan 2021-2025 ttr nguOn vOn ngân sách huyn quãn 1.
27. Th trInh s 100/TTr-UBND ngày 18/12/2020 cüa UBND huyn dé ngh
phe duyt chU trl.rong dâu tu các cOng trInh dâu tir cong huyn Chu Puh.
28. Ty trInh so 90/TTr-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND huyn ye vic
d nghj thông qua các chi tiêu k hoch phát trien kinh té - xâ hi và danh rniic
dâu tu xây drng co bàn näm 2021
29. Tu trInh sO 99/TTr-UBND ngày 18/12/2020 cüa UBND huyn d nghj
phe duyt chuang trInh dâu tir mt so dir an scr diing nguOn vOn dâu tu cOng cüa
huyn Chix Puh näm 2021
30. Tu trInh sO 92/TTr-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND huyn v vic
de nghj phân bô dir toán thu, chi ngân sách huyn näm 2021.
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31. Ta trInh s 91/'JTr-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND huyn v vic
dé ngiij phé duyt djnh mirc phân bô kinh phi cho các dcn vi nàm 2021.
32. T?i trInh s 95/TTr-UBND ngay 16/12/2020 cüa UBND huyn ye diêu
chinh mt so dr an trong ké hoach dâu ttr cong trung hn giai doan 2016-2020
nguôn von ngãn sách dla phwmg ci1a huyn.
33. Các Ban HDND huyn báo cáo
33.1. Báo cáo s 15/BC-BKTXH ngáy 21/12/2020 cüa Ban Kinh té - Xâ
hi HDND huyn báo cáo kêt qua thâm tra các vAn ban do Thuang tric HDND
huyn và UBND huyn trInh ti k' h9p.
33.2. Báo cáo s 1 1/BC-BPC ngày 17/12/2020 cüa Ban Pháp ch HDND
huyn báo cáo kêt qua thãm tra các vAn ban do Thuang trirc HDND huyn vâ
UBND huyn trInh tai k' hQp.
33.3. Báo cáo s 08/BC-BDT ngày 2 1/12/2020 cüa Ban Dan tc HDND
huyn báo cáo kêt qua thâm tra các vAn b do Thi.rang trirc HDND huyn và
UBND huyn trInh tai kS' hçp.
34. Phãn t tháo 1un k' h9p.
35. Gqi thâo 1un k' hçp.
36. Phi&i cht vn.
37. Dr thão các Nghj quyt HDND huyn: (11 Du thâoNghj quyt)
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