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Vũng Liêm, ngày 19 tháng 12  năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2020 

của Hội đồng nhân dân huyện  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM  

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 148 /TTr-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 

2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về chương trình xây dựng nghị 

quyết năm 2020 và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân, 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thảo luận và thống nhất,  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện ban hành các nghị quyết sau: 

 

1. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng cuối năm 2020. 

2. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 

năm 2019. 

3. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách 6 tháng 

cuối năm 2020.  

4. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021. 

5. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021. 

6. Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 

2021. 

7. Nghị quyết về chương trình kỳ họp của HĐND huyện năm 2021. 

8. Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 

năm 2021, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, kế hoạch vốn đầu tư và 

danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2021. 



 

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh nội dung mới hoặc bãi 

bỏ, Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân  

phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện thống nhất điều chỉnh chương trình cho 

phù hợp và báo cáo với Hội đồng nhân dân huyện trong kỳ họp gần nhất. 

 

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

 

Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chuyên môn tham mưu soạn thảo 

trình Nghị quyết phải chủ động, có kế hoạch tổ chức xây dựng hoàn chỉnh dự 

thảo Nghị quyết, để trình Hội đồng nhân dân huyện bảo đảm chất lượng, đúng 

thời gian và đúng quy định của pháp luật. 

 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 11 

thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

 Lê Anh Nghĩa 
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