
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 121/TB-HĐND Văn Lãng, ngày 22 tháng 11 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân  

huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

        

Thực hiện 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 ngày 22/11/2019. Ngày 14/11/2022, Thường trực HĐND huyện tổ 

chức họp liên tịch với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện và lãnh 

đạo một số cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sau khi thảo luận, thống nhất, Thường trực HĐND huyện thông báo nội 

dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể như sau: 

I. KỲ HỌP SẼ NGHE, NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO, 

TỜ TRÌNH 

A. KỲ HỌP THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO 

1. Báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; nhiệm vụ, mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2023. 

2. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử 

tri tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX. 

3. Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch 

đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công và giải pháp thực hiện năm 

2023. 

4. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2022, dự kiến phương án phân bổ ngân sách nhà nước và 

giải pháp thực hiện năm 2023. 

5. Báo cáo của UBND huyện về công tác quản lý đất đai trên địa bàn 

huyện năm 2022. 

6. Báo cáo của UBND huyện về tình hình công tác Dân tộc và thực hiện 

các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.  

7. Báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 

2023. 
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8. Báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả công tác thanh tra và 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. 

9. Báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả xây dựng đường giao 

thông nông thôn trên địa bàn năm 2022. 

10. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm sát năm 

2022, nhiệm vụ năm 2023. 

11. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác tòa án năm 2022, 

nhiệm vụ năm 2023. 

12. Báo cáo của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về công tác thi hành 

án dân sự năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. 

13. Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng 

chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ huyện đối với HĐND và 

UBND huyện. 

14. Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022 và 

chương trình hoạt động năm 2023. 

15. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện. 

16. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình thực hiện kinh 

phí hoạt động năm 2022 và dự toán kinh phí hoạt động năm 2023 của HĐND 

huyện. 

17. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về các lĩnh vực kinh tế - xã 

hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện năm 2022, nhiệm vụ năm 2023, về 

các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.  

18. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình 

và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư 

công và giải pháp thực hiện năm 2023. 

19. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình 

thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến phương án 

phân bổ ngân sách nhà nước và giải pháp thực hiện năm 2023. 

20. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình chấp 

hành pháp luật trên địa bàn năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, về các dự 

thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. 

21. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện về kết 

quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND huyện tổng 

hợp báo cáo tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  

B. KỲ HỌP THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH 

1. Tờ trình của UBND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. 

2. Tờ trình của UBND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2023. 



 3 

3. Tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn; Quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021. 

4. Tờ trình về việc phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán năm 2022 từ 

nguồn chuyển nguồn năm 2021. 

5. Tờ trình của UBND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán ngân sách 

địa phương năm 2023. 

6. Tờ trình của HĐND huyện về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức 

các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023. 

C. KỲ HỌP THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT 

1. Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.  

2. Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

3. Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh quyết toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn; Quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021. 

4. Nghị quyết của HĐND huyện về việc phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự 

toán năm 2022 từ nguồn chuyển nguồn năm 2021. 

5. Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán ngân sách 

địa phương năm 2023. 

6. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua kế hoạch tổ 

chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP  

1. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp,  

triệu tập kỳ họp, xây dựng chương trình kỳ họp, chuẩn bị các báo cáo số thứ tự 

14 đến số 16 mục A phần I; tờ trình số thứ tự 5 mục B phần I; dự thảo Nghị 

quyết của HĐND huyện thứ tự số 5 mục C phần I. 

2. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan chuẩn 

bị nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện các báo cáo từ số 1 

đến 9 mục A phần I; tờ trình từ số 1 đến 5 mục B phần I; phân công cơ quan chủ 

trì dự thảo các Nghị quyết từ số 01 đến 05 mục C phần I đảm trình tự, thủ tục 

theo quy định của pháp luật.  

Chậm nhất 15 ngày (05/12/2022) trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2022 HĐND huyện, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và tài 

liệu liên quan gửi đến các Ban của HĐND huyện để thẩm tra theo luật định. 

3. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chuẩn bị Thông báo của Ủy ban 

MTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, 

kiến nghị của UBMTTQVN huyện với HĐND, UBND huyện; Chỉ đạo, phối 

hợp với Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt các cuộc tiếp 
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xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021- 2026. 

4. Viện kiểm sát nhân dân chuẩn bị báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện về công tác kiểm sát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.  

5. Toà án nhân dân huyện chuẩn bị báo cáo của Toà án nhân dân huyện về 

công tác tòa án năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. 

6. Chi cục thi hành án dân sự huyện chuẩn bị báo cáo của Chi cục thi hành 

án dân sự về công tác thi hành án năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.  

7. Các Ban HĐND huyện phối hợp chuẩn bị báo cáo thẩm tra trước kỳ 

họp theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện: 

- Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì thẩm tra các báo cáo số 

01,02,07,08,10,11,12 tại mục A phần I; tờ trình và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND huyện trình kỳ họp. Xây dựng báo cáo thẩm tra số 20,21 tại mục A phần 

I thuộc lĩnh vực được giao.  

- Ban Kinh tế - xã hội chủ trì thẩm tra các báo cáo số 01,03,04,06 tại mục 

A phần I; tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện trình kỳ họp. Xây 

dựng báo cáo thẩm tra số 17,18,19 tại mục A phần I thuộc lĩnh vực được giao. 

Tổng hợp báo cáo thẩm tra về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện năm 

2022, nhiệm vụ năm 2023.  

8. Các Tổ đại biểu HĐND huyện căn cứ kế hoạch TXCT của HĐND 

huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Thường trực UBMTTQ các 

xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2022 HĐND huyện; họp tổ đại biểu để thảo luận, rà soát kết quả giải 

quyết kiến nghị của cử tri, thống nhất các nội dung chất vấn, nội dung giải trình; 

gửi báo cáo, biên bản TXCT, đề xuất nội dung chất vấn, giải trình cho Thường 

trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước ngày 

30/11/2022 để tổng hợp. 

9. Văn phòng HĐND và UBND huyện giúp Thường trực HĐND huyện 

và Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, đôn đốc và phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị tốt kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện. 

10. Thường trực HĐND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Tổ đại 

biểu HĐND huyện và UBND, Thường trực UBMTTQ xã, thị trấn tổ chức tiếp 

xúc cử tri; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri của đơn vị mình với kỳ họp 

thường lệ cuối năm HĐND huyện. 

11. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chuẩn bị các 

điều kiện, cơ sở vật chất phát thanh trực tiếp kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn huyện. 

12. Số liệu báo cáo trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện: 

Lấy số liệu từ 01/01/2022 đến ngày 15/11/2022, ước đánh giá tình hình thực 
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hiện cả năm 2022; Số liệu báo cáo của các ngành Tư pháp lấy theo thời gian quy 

định của ngành.  

13. Tài liệu kỳ họp chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp 

thường lệ cuối năm được gửi cho đại biểu HĐND huyện nghiên cứu theo quy 

định. 

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP 

Thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND huyện , nhiệm 

kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong 02 ngày (cả phiên trù bị) vào ngày 20, 

21/12/2022. 

Trên đây là dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 

Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Thường 

trực HĐND huyện thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh;    B/c 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- UBND huyện, UBMTTQ huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện khóa XX; 

- VKSND, TAND, CCTHADS huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện; 

- TT. HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn; 

- CPVP, CV; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu : VT, HSKH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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