
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG  
 

Số:      /TB-HĐND 
 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Hạ Lang, ngày 28 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

về dự kiến nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị 

kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019. 

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 17/12/2021 của HĐND huyện 

Hạ Lang về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2022; 

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Huyện ủy tại kỳ họp lần thứ 25, Thường 

trực HĐND huyện thông báo dự kiến nội dung, chương trình và phân công công 

tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện như sau: 

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP 

Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022. 

II. CÁC NỘI DUNG XEM XÉT, THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP 

1. Các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND 

huyện và các ban của HĐND huyện chuẩn bị:  

1.1. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và đại biểu 

HĐND trước kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện. 

1.3. Báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ 

họp thứ 7 - HĐND huyện của Ban Kinh tế - Xã hội. 

1.4. Báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ 

họp thứ 7 - HĐND huyện của Ban Pháp chế. 

1.5. Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2023. 

1.6. Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2023. 

1.7. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện năm 2022. 

1.8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ 

năm 2023 HĐND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND huyện chuẩn bị 

2.1. Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.  
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2.2 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023. 

2.3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên 

địa bàn huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.  

2.4. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và đại 

biểu HĐND tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện. 

2.5. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và đại 

biểu HĐND trước kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện. 

2.6. Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2022; phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

2.7. Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ bản năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

2.8. Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

2.9. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự địa phương 

năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

2.10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2023. 

2.11. Báo cáo thuyết minh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt dự 

toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách năm 2023. 

2.12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt danh mục đầu tư năm 2023. 

3. Báo cáo của các cơ quan phối hợp  

3.1. Thông báo kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây 

dựng chính quyền năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Ý kiến, kiến nghị 

của MTTQ và các tổ chức thành viên đối với HĐND, UBND huyện. 

3.2. Báo cáo công tác Toà án năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

3.3. Báo cáo công tác Kiểm sát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

3.4. Báo cáo công tác Thi hành án dân sự năm 2022; phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2023. 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Uỷ ban nhân dân huyện: 

- Hoàn thành việc tổ chức thẩm định các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết gửi các Ban HĐND huyện thẩm tra trong các ngày 15,16/12/2022. 

- Cung cấp báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022 cho các tổ đại biểu HĐND huyện đi tiếp xúc cử tri theo KH. 

2. Hai Ban HĐND huyện: Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết trình kỳ họp vào các ngày 15,16/12/2022. 
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3. Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện: 

- Tổ chức tiếp xúc cử tri trước  và sau kỳ họp thứ 7 – HĐND huyện theo Kế 

hoạch số 14/KH-HĐND ngày 27/10/2022 và Công văn số 55/CV-MTTQ-BTT 

ngày 25/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Gửi báo cáo tiếp 

xúc cử tri trước kỳ họp về Thường trực HĐND huyện trước ngày 04/11/2022 để 

tổng hợp, gửi UBND huyện và cơ quan liên quan trước ngày 11/11/2022 để chỉ 

đạo tiếp thu, báo cáo tại kỳ họp thứ 7. 

- Các đại biểu nghiên cứu tài liệu trước khi đến dự kỳ họp và mang theo tài 

liệu đã gửi trước cho đại biểu. 

- Các đại biểu chuẩn bị câu hỏi chất vấn tại kỳ họp (nếu có). 

4. Phòng Tư pháp huyện: Tổ chức thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp các 

dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; trước ngày 14/12/2022 gửi báo cáo thẩm định 

về Thường trực HĐND và hai ban HĐND huyện. 

5. Văn phòng HĐND –UBND huyện: 

Tham mưu Thường trực HĐND huyện, UBND huyện kiểm tra, đôn đốc 

việc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo 

chất lượng, đúng thời gian; gửi tài liệu kỳ họp cho đại biểu HĐND huyện chậm 

nhất ngày 14/12/2022. Tổng hợp các hồ sơ dự thảo nghị quyết gửi đến phòng Tư 

pháp để thẩm định theo kế hoạch. 

- Chủ động chuẩn bị kinh phí TXCT trước kỳ họp và kinh phí tổ chức kỳ 

họp. Phối hợp Trung tâm Văn hóa – Truyền thông thông báo nội dung, chương 

tình, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 – HĐND huyện trên phương tiện 

truyền thanh của huyện từ ngày 14/12/2022. 

6, Một số nội dung liên quan 

- Báo cáo cơ quan Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện trước 

ngày 10/12/2022 để tổ chức in ấn, phục vụ công tác thẩm tra và gửi cho các đại 

biểu HĐND huyện. 

- Các báo cáo trình kỳ họp số liệu xây dựng tính đến hết tháng 11/2022 và 

ước thực hiện đến hết tháng 12/2023; đối với báo cáo cơ quan Tòa án nhân dân 

huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện. Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Công 

an huyện sử dụng số liệu tính theo thời điểm chốt số liệu năm của ngành.  

+ Báo cáo của các ban ngành dưới 08 trang giấy A4, trình bày tóm tắt tại kỳ 

họp không quá 10 phút.  

+ Báo cáo của UBND huyện về “tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023” 

trình bày tóm tắt tại kỳ họp (30 phút); gửi Đại biểu báo cáo chi tiết. 

 Trên đây là thông báo thời gian, nội dung, chương trình và phân công công 

tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 – HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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Thường trực HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan 

phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và hoàn thành các công việc 

theo mốc thời gian quy định để kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 

2021 – 2026.  

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện và 02 ban HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- MTTQ huyện; 

- Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, 

Chi cục THADS; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo, CV Văn phòng HĐND-UBND; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT-TH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Cảnh 
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