
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH CHƯƠNG 
 

Số:121/TTr-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Thanh Chương, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

 huyện Thanh Chương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
  

Kính gửi:  HĐND huyện Thanh Chương, khóa XX 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền 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 điều 59 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND huyện Thanh Chương khóa XX, 
nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thường trực HĐND huyện dự kiến kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ 
năm 2022, nội dung cụ thể như sau: 

A. Kỳ họp giữa năm 2022 

I. Thời gian: Kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân huyện dự kiến sẽ 

được tổ chức trong khoảng thời gian 02 ngày, từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 đến 
ngày 20 tháng 7 năm 2022. 

II. Nội dung:  

1. Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện: Báo cáo về tình 
hình thực hiện kế hoạh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng 

đầu năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán 
thu, chi ngân sách huyện năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, 

chi ngân sách và các loại quỹ 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 6 
tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên 

môi trường trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022; Báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo 
kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại 

kỳ họp 04-HĐND huyện khóa XX; Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả phòng chống tội phạm và vi 
phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo 
cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 

2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và các báo cáo khác của 
UBND huyện.  
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2. Xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 

2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân, 
Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Chương. 

3. Xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND 
huyện về kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và Đại biểu 

HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

4. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh 
Chương về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Chính quyền, 

những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đối với Hội đồng nhân dân, Đại 
biểu HĐND và Ủy ban nhân dân huyện. 

5. Xem xét các tờ trình và thông qua các Nghị quyết trình kỳ họp. 

6. Tiến hành các nội dung khác theo thẩm quyền. 

B. Kỳ họp cuối năm 2022 

I. Thời gian: Kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân huyện dự kiến sẽ 

được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 20 
tháng 12 năm 2022. 

II. Nội dung:  

1. Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện: Báo cáo về tình 

hình kinh tế - xã hội,  quốc phòng, an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2023; Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 
2022, dự toán phân bổ ngân sách huyện năm 2023; Báo cáo về công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo về 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; 

Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2022 và các 
báo cáo khác của UBND huyện. 

2. Xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Chương. 

3. Xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND 

huyện về kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và Đại biểu 
HĐND năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

4. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác quản lý và sử dụng, 
bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn huyện từ năm 2018-2021. 

5. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh 
Chương về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Chính quyền, 
những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đối với Hội đồng nhân dân, Đại 

biểu HĐND và Ủy ban nhân dân huyện. 

6. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.  

7. Xem xét các tờ trình và thông qua các Nghị quyết trình kỳ họp. 
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8. Tiến hành các nội dung khác theo thẩm quyền. 

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện thảo luận và cho ý kiến về kế hoạch 

tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 nêu trên./. 

    

Nơi nhận:   
- Các đại biểu HĐND huyện; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Lưu VP HĐND. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

Nguyễn Thị Quỳnh Nga                                                                        
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