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KẾ HOẠCH  

Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 

của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026) 

 

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt 

động giám sát của Quốc hội và HĐND, HĐND huyện Xuân Trường xây dựng Kế 

hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:  

I. NỘI DUNG CÁC KỲ HỌP 

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 

1.1. Xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện: 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng 

đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2023. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

- Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 

tháng đầu năm 2023. 

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 8 đến trước kỳ 

họp thường lệ giữa năm 2023. 

- Tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của huyện 

năm 2022. 

1.2. Xem xét các báo cáo của các cơ quan: VKSND, TAND, Công an, Ban 

CHQS, Chi cục THADS huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

1.3. Xem xét các báo cáo, tờ trình của TT HĐND huyện: 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm; 

phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. 

- Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp 

thứ 8 đến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2023. 
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- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề (nếu có). 

- Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện. 

1.4. Báo cáo của các Ban HĐND huyện: 

- Kết quả công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. 

- Báo cáo thẩm tra, kết quả giám sát chuyên đề của các Ban HĐND huyện. 

1.5. Ủy Ban MTTQ huyện thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng 

chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

1.6. Tổ chức tham luận, thảo luận. 

1.7. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

1.8. Xem xét, thông qua dự thảo các Nghị quyết. 

2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023  

2.1. Xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện: 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. 

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và nhiệm vụ trọng 

tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;  

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; Kế hoạch đầu 

tư công năm 2024; 

- Báo cáo kết quả thu chi ngân sách Nhà nước của huyện năm 2023; Kế hoạch 

thu chi ngân sách nhà nước năm 2024;  

- Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân năm 2023; 

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thường lệ giữa 

năm đến trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. 

- Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch phát triển KT-XH huyện năm 2024; 

- Tờ trình đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2024; 

- Tờ trình đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách 

Nhà nước huyện Xuân Trường năm 2024; 

2.2. Xem xét các báo cáo của các cơ quan: VKSND, TAND, Công an, Ban 

CHQS, Chi cục THADS huyện về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2024. 

2.3. Xem xét các Báo cáo của Thường trực HĐND huyện: 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2023; 

phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. 
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- Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp 

thường lệ giữa năm đến trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2023. 

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề (nếu có). 

- Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024. 

2.4. Báo cáo của các Ban HĐND huyện: 

- Kết quả công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. 

- Báo cáo thẩm tra, kết quả giám sát chuyên đề của các Ban HĐND huyện. 

2.5. Ủy Ban MTTQ huyện thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng 

chính quyền năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. 

2.6. Tổ chức tham luận, thảo luận. 

2.7. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

2.8. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ 

do HĐND huyện khóa XXI bầu. 

2.9. Xem xét, thông qua dự thảo các Nghị quyết. 

* Ngoài những nội dung nêu trên, HĐND huyện có thể xem xét và quyết 

định một số vấn đề khác nếu xét thấy cần thiết. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thường trực HĐND huyện: 

- Quyết định triệu tập và tổ chức các kỳ họp. Quyết định thành phần mời tham 

dự kỳ họp. 

- Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan có liên quan 

trong việc chuẩn bị kỳ họp. 

- Phân công các Ban HĐND huyện thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo 

cáo, đề án. Chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND 

huyện trong các kỳ họp. 

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ 

chức các kỳ họp. 

- Chủ trì, phối hợp với Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch, 

tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của 

cử tri báo cáo HĐND xem xét tại kỳ họp. 

2. Lãnh đạo UBND huyện: Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình trình tại kỳ họp đảm bảo đúng 

quy trình, thủ tục theo quy định. 

3. VKSND, TAND, Công an, Ban CHQS, Chi cục THADS huyện: Chuẩn 

bị các báo cáo kết quả công tác và phương hướng nhiệm vụ theo quy định. 
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4. Ủy ban MTTQ huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 

làm tốt công tác chuẩn bị, phân công cán bộ điều hành và ghi biên bản. Tổng hợp 

ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri, báo cáo Thường trực 

HĐND huyện. 

5. Các Ban của HĐND huyện: 

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

- Báo cáo công tác 6 tháng và năm 2023 của các Ban. 

- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách 

theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện và báo cáo kết quả thẩm tra với 

HĐND huyện. 

- Báo cáo công tác giám sát chuyên đề năm 2023 với HĐND huyện theo 

quy định. 

6. Tổ đại biểu HĐND huyện:  

- Có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu tài liệu và đóng góp ý kiến cho kỳ họp 

HĐND huyện. 

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp 

xúc cử tri. 

- Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Thường trực HĐND 

huyện và tổng hợp các nội dung thảo luận, câu hỏi chất vấn để chất vấn tại các kỳ 

họp. 

7. Các đại biểu HĐND huyện: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách 

nhiệm của đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động 

nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực 

và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề trong Chương trình 

kỳ họp. 

8. Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các kỳ 

họp thường lệ năm 2023 theo quy định; chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ 

kỳ họp HĐND huyện; đôn đốc các đơn vị hoàn thiện các báo cáo, đề án, tờ trình để 

phục vụ kỳ họp. 

- Tham gia cùng các Ban HĐND huyện trong hoạt động giám sát, thẩm tra. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND 

huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Yêu cầu UBND huyện, Ủy ban MTTQ 

huyện, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 

thực hiện./. 
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