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TỜ TRÌNH 

Đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 

của Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà năm 2023 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện 

 

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân ngày 20/11/2015; 

Sau khi thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban của 

HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện kế hoạch tổ chức 

các kỳ họp thường lệ năm 2023 như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành kế hoạch 

Để thực hiện các quy định của Luật và nhằm nâng cao chất lượng công tác 

chuẩn bị các kỳ họp, sự chủ động cho các cơ quan có liên quan được phân công 

chuẩn bị các nội dung kỳ họp thường lệ của HĐND huyện trong năm 2023, góp phần 

tổ chức hiệu quả các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện. Do đó cần thiết phải xây 

dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2023. 

2. Số lượng, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2023 

2.1. Số lượng tổ chức kỳ họp: 02 kỳ. 

2.2. Thời gian tổ chức kỳ họp 

- Kỳ họp thường lệ giữa năm tổ chức vào cuối tháng 7/2023.  

- Kỳ họp thường lệ cuối năm tổ chức vào trung tuần tháng 12/2023. 

3. Nội dung các kỳ họp 

3.1. Nội dung kỳ họp giữa năm   

 - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; thông qua nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023;  thực 

hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; biện pháp điều hành 

dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2023. 
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- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc tiếp công dân, 

giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2023; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

 - Xem xét Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, Tòa án nhân dân,Viện 

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

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 

2023; xem xét, thông qua Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện. 

- Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính 

quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. 

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ 

họp thứ 8 HĐND huyện khoá XXI. 

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.  

 - Chất vấn, trả lời chất vấn. 

- Bàn và quyết định một số nội dung khác (nếu có). 

 3.2. Nội dung kỳ họp cuối năm   

 - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 

năm 2023; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024. 

 - Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính 

quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. 

 - Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc tiếp công dân, 

giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường năm 2023. 

- Xem xét báo cáo công tác năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của 

Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện 

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

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến 

kỳ thứ 9 HĐND huyện khoá XXI. 
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- Báo cáo kết quả đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu từ công năm 2024. 

- Xem xét, thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND 

huyện và Ủy ban nhân dân huyện trình (nếu có). 

- Chất vấn, trả lời chất vấn. 

- Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu (theo 

Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín 

nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân bầu hoặc phê chuẩn). 

- Bàn và quyết định một số nội dung khác (nếu có). 

Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp 

thường lệ của HĐND huyện năm 2023, Thường trực HĐND huyện kính trình HĐND 

huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT. Huyện uỷ (b/c); 

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 

- UBMTTQ VN huyện; 

- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, 

 LLVT huyện; 

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Giang 
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