
     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

     HUYỆN HỚN QUẢN 

 
    Số:         /NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hớn Quản, ngày       tháng      năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của  

Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỚN QUẢN  

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ BA 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20 tháng 11 năm 2015;  

Xét Tờ trình số 149/TTr-HĐND ngày …. tháng 11 năm 2021 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra số …./BC-HDND-PC ngày …. 

tháng 12 năm 2021 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các kỳ họp 

thường lệ của Hội đông nhân dân huyện năm 2022. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, 

các Ban của Hội đông nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.  

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, giám sát việc triển 

khai thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản khóa XII, 

kỳ họp thứ ba thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- TT. HU - UBND huyện; 

- CT, PCT HĐND huyện; 

- UB. MTTQ VN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- HĐND - UBND xã, thị trấn; 

- LĐVP, CV(Tuyên); 

- Lưu: VT. 

                                                                                                Nguyễn Thị Xuân Hòa 
 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 



                          

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các kỳ họp thường lệ 

của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:    /NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản) 

 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, 

tạo sự thống nhất, đồng bộ, chủ động trong hoạt động của Hội đồng nhân dân 

huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan nhằm tập trung các 

công việc trọng tâm, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu, hoàn thiện các văn bản 

trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2022 đạt chất lượng, hiệu 

quả; 

b) Rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các kỳ họp Hội 

đồng nhân dân huyện khi thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 

năm 2019 và các văn bản khác có liên quan. 

c) Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm tổ chức tốt các kỳ họp Hội 

đông nhân dân huyện trong những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân 

huyện phải được tiến hành đúng quy trình, thủ tục, thời gian pháp luật quy định 

và đảm bảo chất lượng. 

II. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ họp thường lệ của 

Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 

1. Hình thức 

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện được tổ chức theo phiên họp toàn 

thể tại Hội trường và các phiên họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. 

Năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 2 kỳ họp thường lệ (kỳ họp 

giữa năm và cuối năm 2022). 

2. Thời gian 

a) Kỳ họp giữa năm 2022: dự kiến tổ chức vào tuần thứ ba của tháng 7 

năm 2022; 

b) Kỳ họp cuối năm 2022: dự kiến tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 12 

năm 2022. 



                          

3. Địa điểm 

Tại Hội trường HĐND - UBND huyện Hớn Quản. 

III. Thành phần tham dự các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân 

dân huyện năm 2022 

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII. 

2. Khách mời, gồm: 

a) Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đại 

biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Hớn Quản. 

b) Thường trực Huyện ủy; 

c) Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy không 

là đại biểu HĐND huyện; 

đ) Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các ông, bà Ủy viên Ủy ban 

nhân dân huyện khóa XII; 

e) Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, 

các Đoàn thể thuộc huyện không là đại biểu HĐND huyện; 

g) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện;  

h) Đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, các Hội đặc thù, các đơn vị 

ngành dọc đóng chân trên địa bàn huyện; 

i) Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Chủ tịch 

HĐND (đối với xã, thị trấn không do Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm), Phó Chủ 

tịch HĐND các xã, thị trấn. 

k) Phóng viên Báo Bình Phước, Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền 

hình huyện Hớn Quản. 

Ngoài ra, giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện căn cứ vào tình hình 

thực tế của địa phương, có thể quyết định mời thêm các thành phần khác tham 

dự kỳ họp hoặc điều chỉnh thành phần mời để đảm bảo các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

III. Nội dụng các kỳ họp 

1. Kỳ họp giữa năm 2022 

a) Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thảo luận các báo cáo công tác 6 

tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện. 

b) Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban 

nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thực hiện ngân 

sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, quyết toán ngân sách năm 2021 của địa 

phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng 



                          

phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết luận thực hiện những vấn đề đã 

hứa tại kỳ họp trước; kết quả thực hiện những vấn đề đã thỏa thuận với Thường 

trực Hội đồng nhân dân trong thời gian giữa hai kỳ họp. 

c) Hội đồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo của Thường trực Hội 

đồng nhân dận huyện về tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ 

họp; tổng hợp ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp Tổ 

đại biểu trước kỳ họp; kết quả hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của Hội đồng 

nhân dân huyện (nếu có); kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 

d) Hội đồng nhân dân huyện nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quôc Việt Nam huyện thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền. 

đ) Hội đồng nhân dân huyện quyết định chương trình giám sát của Hội 

đồng nhân dân huyện năm 2023. 

e) Hội đồng nhân dân huyện quyết định một số vấn đề quan trọng liên 

quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương 

thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thưòng 

trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cao thẩm tra của các Ban Hội 

đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. 

g) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân huyện có thể xem xét, quyết định một số vấn 

đề khác theo đề nghị cùa Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện. 

2. Kỳ họp cuối năm 2022 

a) Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thảo luận các báo cáo công tác năm 

2022 và chương trình công tác năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân, 

các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm 

sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện. 

b) Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban 

nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thực hiện ngân 

sách nhà nước năm 2022 và phân bổ ngân sách năm 2023; công tác phòng, 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 

của cử tri; kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước; kết quả thực 

hiện những vấn đề đã thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân trong thời 

gian giữa hai kỳ họp (nếu có).  

c) Hội đồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân 

huyện về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tổng hợp ý kiến 

của đại biêu Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp; 

kết quả Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện; giám 

sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.   

d) Hội đồng nhân dân huyện nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 



                          

quốc Việt Nam huyện thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền. 

đ) Hội đồng nhân dân huyện quyết định một số vấn đề quan trọng liên 

quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương 

thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, Đề án, Tờ trình của Thường 

trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội 

đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. 

e) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân huyện có thể xem xét, quyết định một số vấn 

đề khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện hoặc Chủ tịch 

ủy ban nhân dân huyện. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác xây dựng, chuẩn 

bị các văn kiện trình kỳ họp và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ 

chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện.   

2. Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị và gửi báo cáo, tờ trình, dự 

thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng theo đúng trình tự, thủ tục, 

thời gian theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kết quả hội nghị liên tịch trước 

mỗi kỳ họp. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân 

huyện căn cứ nội dung của Kế hoạch đã được thông qua tại kỳ họp này để xây 

dựng kế hoạch, tiến hành giám sát, thẩm tra và chuẩn bị báo cáo trình kỳ họp; 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ 

họp. 

4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham dự đầy đủ các phiên họp 

của kỳ họp theo quy định và tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến để các 

kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện đạt kết quả cao nhất. 

5. Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu, chuẩn bị mọi điều kiện 

cần thiết đảm bảo cho việc tổ chức các kỳ họp đạt chất lượng cao; phối hợp với 

các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp.  

Ngoài ra, xuất phát từ yêu cầu thực tế, theo đề nghị của Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc ít nhất một phần 

ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu, Hội đồng nhân dân 

huyện sẽ họp bất thường./. 

 

 

 


