
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ SÊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 301  /TTr- HĐND            Chư Sê, ngày 09  tháng 12  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH  

Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 

của Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

                            Kính gửi: HĐND huyện khóa X – Kỳ họp thứ Chín. 

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; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND huyện về 

Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; 

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 

2023 của HĐND huyện như sau: 

I. KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023 

1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp:  

Tổ chức vào giữa tháng 7 năm 2023 tại Hội trường 17/8 huyện Chư Sê. 

2. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp:  

2.1. Xem xét báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2023 

của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm 

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

2.2. Xem xét các báo cáo của UBND huyện thực hiện công tác 6 tháng 

đầu năm 2023 về: Kinh tế - Xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán 

ngân sách nhà nước của huyện; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện khóa X. 

2.3. Nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Báo cáo hoạt 

động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và 

những kiến nghị của của Ủy ban MTTQ Việt Nam với HĐND, UBND, đại biểu 

HĐND huyện. 

2.4. Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2023 – HĐND tỉnh khóa XII. 
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2.5. Xem xét Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 

2024. 

2.6. Xem xét báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát 

việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và 

các kỳ họp trước chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. 

2.7. Xem xét báo cáo của Đoàn giám sát HĐND huyện về giám sát việc 

thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, 

giai đoạn 2016 – 2020. 

2.8. Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện  

2.9. Xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem 

xét các báo cáo, đề án, kế hoạch, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, báo 

cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND huyện. 

Ngoài ra, HĐND huyện có thể xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 

chương trình kỳ họp theo đề nghị của Thường trực HĐND; Chủ tịch UBND 

huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chánh án Tòa án nhân dân 

huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Trưởng Chi cục thi hành án 

dân sự huyện, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện. 

II. KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023 

1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp:  

Tổ chức vào giữa tháng 12 năm 2023 tại Hội trường 17/8 huyện Chư Sê. 

2. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp:  

2.1. Xem xét các báo cáo công tác năm 2023 của Thường trực HĐND, 

Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân ân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện. 

2.2. Xem xét báo cáo của UBND huyện thực hiện công tác năm 2023 và 

chương trình công tác năm 2024 về kinh tế - Xã hội; thực hiện ngân sách nhà 

nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống tội phạm va 

vi phạm pháp luật; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống 

tham nhũng và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước HĐND huyện. 

 2.3. Xem xét Tờ trình về kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ năm 2024 

2.4. Xem xét báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát 

việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và 

các kỳ họp trước chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. 

2.5. Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thường lệ cuối năm 

2023 – HĐND tỉnh khóa XII. 

2.6. Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện  
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2.7. Hội đồng nhân dân huyện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức 

vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu  

Xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét 

các báo cáo, đề án, kế hoạch, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, báo cáo 

thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND huyện. 

Ngoài ra, HĐND huyện có thể xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 

chương trình kỳ họp theo đề nghị của Thường trực HĐND; Chủ tịch UBND 

huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chánh án Tòa án nhân dân 

huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Trưởng Chi cục thi hành án 

dân sự huyện, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện. 

Trên đây là nội dung Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 

của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện khóa X, kỳ 

họp thứ Chín xem xét và quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT. UBND huyện; 

- BTT. UBMTTQ huyện; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; 

- Lưu: VT, HĐ. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 

 

Kpui H’Blê 
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