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NGH! QUYET
• A

Ye viçc tong ket nhiçm ky 2016 — 2021,
Hi dông nhân dan huyn khóa XIX
HOI BONG NHAN DAN HUYN HOA LU'
KHOA XIX, KY HQP THU' 15
Can ciLuçt Td ch&c chInh quyn djaphiroiig ngày 19/6/2015;
Can cii' Luat Hoçit d5ng giám sat cia Quc hi và Hç3i dng nhân dan ngày
20/11/2015;
Trên ca s& xem xét các báo cáo cüa Thung trrc Hi dng nhân dan, Uy ban
nhân dan, Tàa an nhân dan, Vin kim sat nhân dan, các Ban cUa Hi dng nhân dan
huyn và kin tháo 1un c1ia các di biu Hi dng nhân dan huyn.
QUYET NGH!:
Biu 1. Nht trI vth dánh giá kt qua hot dtng nhim kS' 2016 - 2021 cüa Hi
dng nhân dan huyn khóa XIX nhu trong Báo cáo s6 02/BC-HDND ngày 09/3/2021
cüa Hi dng nhân dan huyn, dng thai nhn mtnh: Trong nhim k' qua, HDND
huyn dâ duçic kin toàn v t chirc, di mói phuo'ng thrc hott dng, thuc hin tt
chirc näng, nhim vii, quyn hn theo quy djnh cüa pháp 1ut, phát huy duoc vai trô
Co quan di din cho chI, nguyen v9ng và quyn lam chü cüa nhân dan, co quan
quyn 1irc nhà nuâc & da phircing. Vic ban hành các Nghj quyt dam bão sr länh do
cüa Huyn üy, dung pháp 1ut, phü hqp vâi thirc tin, phát huy ducc tim näng, thá
mmnh cüa huyn, thüc dy kinh t - xã hi phát trin. Cong tác giám sat có tr9ng tam,
tr9ng dim. Hott dng tip xüc c& tn, tip cong dan dâ gop ph.n gn kt mi quan h
gitta di biu và cü tn, phãn ánh ducic tam ttr, nguyen v9ng cüa c& tn tai I-IDND
huyn và các Co quan, t chirc hüu quan.
Biêu 2. Nht trI v&i dánh giá kt
hott dng nhim kS' 2016 — 2021 cüa Uy
ban nhân dan huyn khóa XIX nhu trong Báo cáo s 27/BC-UBNTD ngày 20/01/2021
cüa Uy ban nhân dan huyn, dng thai nhn mtnh: Cong tác quán l, diu hành cüa
Uy ban nhân dan huyn näng dng, sat thixc tin, trng bir&c dáp lrng yeu cu cüa six
phát trin, Uy ban nhân dan huyn dã t chüc thirc hin kjp thai, cO hiu qua các nghj
quyt cüa Hi dng nhãn dan huyn, to cci s& thüc dy kinh t - xã hi cüa huyn dt
duac thüng kt qua tIch crc, toàn din trén các 1mb v%rc: Kinh t tang tru&ng khá, các
qua

2
chi tiêu chU yu v phát trin kinh t - xã hi hang näm c bàn dt và vuçYt k hotch;
co c.0 kinh t chuyn djch theo hucng tang t trQng các ngành cong ngliiep, djch vi
và du ljch, các ngun 1rc huy dng cho du tu phát trin tang nhanh; c s vt ch,t k5'
thu,t duqc tang cumg; din mio do thj và nông thôn có nhiu di mâi; van hóa — xà
hi cO tin bô; an sinh xä hi, cong tác giàm nghèo, xây dirng nông thôn mâi dt k&
qua tich circ; diii sting nhân dan duqc nâng cao; an ninh chInh trj, t4t t%r an toàn xã
hi duc giU vitng; quc phông dja phuGng ducic tang cu&ng; hiu 1irc, hiu qua quàn
1, di&u hành cüa chInh quyn các cp duçc nâng len; h thng chInh trj và khi dti
doàn kt toàn dan duçc cüng c ngày càng vttng mnh.
Diu 3. Nh.t trI thông qua báo cáo kt qua hot dng cUa Thung trirc Hi
dng nhân dan, Tôa an nhân dan, Vin kim sat nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân
dn huyn, dng thi dánh giá cao nhtng kt qua ma các c quan, dcm vj dà dt di.rqc
trong nhim k' hot dng cüa Hi dng nhãn dan huyn khóa XIX.
Diu 4. Nghj quy& nay ducic HDND huyn Hoa Lu khoá XIX, K' h9p thi'x 15
thông qua ngày 12/3/202 1 và có hiu liic k tir ngày duçic thông qua._
Ncinhân:
- Thx&ng trtrc HDND tnh;
- Thr&ng trtrc Huyn us';
- Ban Thuông vii Huyn Uy;
- Thmg trrc HDND, UBND, UBMTFQVN huyn;
- Các Ban cüa HDND huyn;
- Các dai biêu HDND huyn khóa XIX;
- Các phông, ban, nganh, doàn the côa huyn;
- Van phông HDND&UBND huyn;
- Thr?mg trirc HDND, UBND, UBMTFQVN các xa, th trân;
- Trang thông tin din tfr huyn;
-Lu'uVT.
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