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KẾ HOẠCH 

Tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh 

với Thường trực HĐND  các huyện, thành phố, thị xã  

       

  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị 

giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để 

đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Trao đổi kinh nghiệm và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất 

lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 

2. Tổ chức Hội nghị đảm bảm chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu về 

thời gian và nội dung đề ra. 

II. NỘI DUNG 

 Tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã năm 2019 

và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN  

1. Thời gian: Từ 08h00, ngày 09/01/2020. 

2. Địa điểm: Khách sạn Eagle, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Thành phần tham dự: 

 3.1. Đại biểu cấp tỉnh 

- Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 - Các đồng chí Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo: Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

 - Lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 - Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Phòng Thư 

ký - Tổng hợp, phòng Công tác đại biểu Quốc hội thuộc Văn phòng Đoàn 

ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Trung tâm 

thông tin - Công báo - Tin học (dự và đưa tin). 

3.2. Đại biểu các huyện, thành phố, thị xã 
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 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 

 - Trưởng, Phó Trưởng các ban Hội đồng nhân dân; 

 - Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh   

 - Chủ trì, điều hành hội nghị.  

 - Căn cứ chủ đề hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo 

xây dựng Báo cáo tổng kết công tác phối hợp năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 

giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân 

các huyện, thành phố, thị xã;  

- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các ban Hội đồng nhân dân, các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị thành công, đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề 

ra. 

2. Các ban Hội đồng nhân dân tỉnh 

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh để bố trí tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội nghị theo Kế 

hoạch. 

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 

- Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai 

thực hiện các chương trình, kế hoạch, đảm bảo Hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả. 

- Bố trí kinh phí và các điều kiện khác đảm bảo phục vụ hội nghị. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng 

nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để đánh giá kết quả phối hợp công tác 

năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Kế hoạch này thay cho giấy mời, đề 

nghị các cơ quan, địa phương được phân công nhiệm vụ phối hợp tổ chức hội 

nghị đạt kết quả tốt./. 

 

Nơi nhận: 

- Các thành phần như kế hoạch; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các ban HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Thường trực HĐND các huyện, tp, tx;  

- Lưu VT.TH4.                                                                    

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH                
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