
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số:*Aí /TB-HĐND Lộc Ninh, ngày ồ f  tháng X  năm 2018

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
Tham dự kỳ họp thử sáu HĐND huyện khỏa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi; Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X

Can cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 27/6/2016 của Hội đồng nhân 

dân huyện Lộc Ninh về Nội quy các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm 
ky 2016-2021;

Sau khi thống nhất với ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường trực ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ 
họp thứ sáu (giữa năm 2018) của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường 
trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định triệu tập đại biểu dự kỳ họp thứ sáu (giữa 
năm 2018) Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021 với nội 
dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

I. NỘI DUNG
Kỳ họp thứ sáu xem xét, thảo luận các báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng 

đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân huyện, các Ban HĐND huyện, UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tình hình thu, chi ngân sách 
Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tổng 
quyết toán ngân sách Nhà nước riăm 2017; tổng kết tình hình triển khai và kết quả thực 
hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện 
Lộc Ninh; báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân 
huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; kết quả giải quyết ý 
kiến, kiến nghị của cử ữi; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Thông qua các Nghị 
quyết theo thẩm quỵền để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương được 
trình tại kỳ họp.

ỤBMTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xẩy dựng chính quyền; Tổ 
đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu 
HĐND tỉnh khóa IX.

Nội dung chương trình kỳ họp và tài liệu kỳ họp thứ sáu HĐND huyện được 
gửi kèm theo Thông báo triệu tập

II. THÀNH PHẦN THAM D ự

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khoá X

2. ủy viên ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X

3. Đại biểu khách mòi
* Đại biểu tỉnh:



- Thường trực Hội đồng rihân dân, ủy  ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX ứng cử tại huyện Lộc Ninh.

* Đại biểu huyện:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Đại diện Ban Thường trực ủy  ban MTTQVN huyện;
- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện;

- Chánh án Tòa án nhân dân huyện;
- Chi cụe trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện;
- Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể Chííih trị - xã hội huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

* Các xã, thị trấn.
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
- Chủ tịch (hoặc Phỏ Chủ tịch) ủy  ban nhân dân;
- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBMTTQVN (đại diện cử tri).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIẺM
1. Thời gian: Kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huỹện Lộc Ninh khóa X được 

tiến hành trong 02 ngày, ngày 18 và 19/7/2018, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 
18/7/2018.

Đề nghị đại biểu có mặt tại Hội trường Huyện ủy vào 1ÚC; 7 giờ 15 phút,

2. Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh
Đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và ủy  viên ủy ban nhâri dân 

huyện sắp xếp về dự kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018) HĐND huyện Lộc Ninh khóa X 
đúng thời gian, địa điểm trên.

* Trang phục tham dự kỳ họp quy định như sau:
- Đại biểu nam: mặc quần tây, áo sơ mi, thắt cravate hoặc veston

- Đại biểu nữ: mặc bộ áo dài truyền thống hoặc comple.
- Đại biểu đang công tác trong lực lượng vũ trang: có thể mặc quân phục.
- Đại biểu thuộc các tôn giáo: có thể mặc trang phục của tôn giáo mình.
- Đại biểu là người dân tộc thiểu số: có thể mặc trang phục truyền thống của 

dân tộc mình.

Nơi nhận: .....  CHỦ TỊCH
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Thường ứực Huyện ủy;
- TT. HĐNĨ), UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cừ trên địa bàn huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khoa X;
- Các Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức CT-XH huỵện; V2
- TT.HĐND, UBND, ƯBMTTQVN các xã, thị trấn; v
- LĐVP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 
thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X

(từ ngày 18 đến ngày 19/7/2018)

1. Báo cáo tình hình đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tham dự 
kỳ họp; chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; mời Chủ tọa lên điều hành kỳ 
họp; cử Thư ký kỳ họp

2. Hội đồng nhân dân huyện thảo luận và biểu quyết thông qua Chương 
trình làm việc của kỳ họp

3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

4. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo công tác tham gia 
xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018

5. Thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước 
khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (nếu có)

6. Hổi đồng nhân dân huyện xem xét các báó cáo, tờ trình của Thường trực 
Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Viện kiểm 
sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chỉ cục Thi hành án dân sự huyện

6.1. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về:
- Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2018 của Thường trực HĐND huyện;
- Kết quả giám sát của HĐND huyện năm 2017.
6.2. Báo cáo của Uy ban nhân dân huyện về:
—Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 
tháng cuối năm 2018;

- Tình hình ựớc thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh thu, 
chi ngân sách năm 2018;

- Tổng qúyết toán ngân sách năm 2017;

- Tổng kết tình hình ừiển khai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Lộc Ninh.

6.3. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện: về  kết quả thực hành quyền 
công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm và phươrig hướng nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2018.



6.4. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện: về công tác ngành toà án 6 tháng đầu 
năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6.5. Báo eáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện: v ề  kết quả thi hành án dân 
sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6.6. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm ữa của các Ban Hội đồng nhân dân huyện:
về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tình hình 

thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; tình hình thi hành Hiên pháp và pháp 
luật, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn, xã hội; xây dựng chính quyền địa 
phương trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2Ọ18; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2018; tình hình thu, chi ngân sách Nhá nước huyện năm 6 tháng đâu năm và 
điều chỉnh đự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước nâm 2018; tổng quyết toán ngân sách 
Nhà nước huyện năm 2017; tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 
13/2012/NQ-HĐND ngàỵ 21/12/2012 của HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016 về 
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Lộc 
Ninh (do Ban Pháp chế.HĐND huyện thông qua).

7. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nghiên cứu, 
thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình tại kỳ họp), gồm:

7.1. Các báo cáo:
- Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử 

tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện;
- Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng họp ý kiến đóng góp, chất vấn 

của Đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện;
- Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về giải trình ý kiến đóng góp, ý kiến 

chất vấn của Đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ trước kỳ họp thứ sáu HĐND 
huyện (nếu có);

- Báo cáo của Đan Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện về tình hình hoạt động 6 
tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo của Ban Pháp chế của HĐND huyện về tình hình hoạt động 6 tháng 
đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo của Ban Dân tộc của HĐND huyện về tình hình hoạt động 6 tháng 
đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo của ƯBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri 
trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện;

- Báo cáo của UBND huyện và các ngành về việc giải trình các ý kiến đóng góp, 
chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ trước kỳ họp thứ sáu HĐND 
huyện.

7.2. Các tờ trình:
- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2019 

của HĐND huyện.



- Tờ trình của UBND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018;

- Tờ trình của UBND huyện về việc Phê chuẩn dự toán điều chỉnh ngân sách địạ
phương trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2018;

- Tờ trình của UBND huyện về việc phê chuẩn điều chỉnh vốn đầu tư công năm
2018;

- Tờ trình của UBND huyện về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước 
nării 2017 huyện Lộc Ninh;

- Tờ trình của UBND huyện về việc thông qua Đề án điện chiếu sáng đường giao 
thông nông thôn trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

8. Hội đồng nhân dân huyện tiến hành thảo luận những vấn đề có ý kiến 
khác nhau trong nội dung trình tại kỳ họp

9. Phát biểu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có)

10. Phát biểu của Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh

11. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp

12. Phát biểu của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện

13. Hội đồng nhân dân huyện xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung chức 
danh Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 
2016-2021

13.1. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh 
Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

13.2. Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế của - 
HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

13.3. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc giới thiệu bầu bổ sung chức 
danh Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

13.4. Dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế của 
HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

14. Hội đồng nhân dân huyện xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức 
vụ ủy viên ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

14.1. Tờ trình của UBND huyện về việc miễn nhiệm ủy viên UBND huyện khóa X 
nhiệm kỳ 2016-2021;

14.2. Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy  viên UBND huyện, nhiệm kỳ 
2016-2021;

14.3. Tờ trình của ƯBND huyện về việc bầu bổ sung ủy  viên UBND huyện khóa X 
nhiệm kỳ 2016-2021;

14.4. Dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ ủy  viên 
ƯBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
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15. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả thẩm tra các dự 
thảo Nghị quyết được trình tại kỳ họp

15.1. Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - Xã hội.

15.2. Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của Ban Pháp chế.
16. Thường trực Hội đồng nhân dân, ũy ban nhân dân hùyện trình bày dự 

thảo các Nghị quyết
16.1. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện;
16.2. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - 

an ninh 6 tháng cuối năm 2018;

16.3. Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trên địa 
bàn huyện Lộc Ninh năm 2018;

16.4. Nghị quyết yề việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đậu tư công năm 2018;
16.5. Nghị quyết về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Lộc 

Ninh năm 2017;

16.6. Nghị quyết về việc thông qua Đề án điện chiếu sáng đường giao thòng nông 
thôn ữên địa bàn huyện Lộc Ninh.

17. Hội đồng nhân dân huyên thảo luân và biểu quyết thông qua cậc Nghi 
quyết của kỳ họp

18. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

19. Chào cờ, bế mạc kỳ họp
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