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KẾ HOẠCH
Tổ chức kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân xã Húc
khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm
2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân dân
xã về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2022;
- Trên cơ sở thống nhất các nội dung giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân, Ủy ban Mặt rận Tổ quốc Việt Nam xã và các đơn vị liên quan tại Hội
nghị liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt rận
Tổ quốc Việt Nam xã và các Ban của Hội đồng nhân dân xã vào ngày 13 tháng 5 năm
2022. Thường trực Hội đồng nhân dân xã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ tư, Hội
đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nhằm chuẩn bị chu đáo, kỹ lượng các nội dung và điều kiện, tổ chức thành công
kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan, thực
hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân
dân xã theo luật định.
3. Công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ họp phải đảm bảo đúng, đủ các nội
dung, trình tự theo quy định của pháp luật.
II. CHUẨN BỊ NỘI DUNG
1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã
- Ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân xã Húc khóa
XII nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Phát hành giấy mời triệu tập kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân xã, dự kiến
chương trình kỳ họp.
- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối
năm 2022.
- Ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư.

- Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp của Hội đồng
nhân dân xã.
- Dự thảo nghị quyết về Chương tình giám sát năm 2023.
- Tờ trình, dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó
Ban pháp chế HĐND xã.
- Tờ trình, dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm đại biểu HĐND
xã.
- Tờ trình, dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chức danh Phó Ban pháp
chế HĐND xã.
- Một số nội dung khác.
2. Ủy ban nhân dân xã
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6
tháng đầu năm 2022.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về tình hình thực hiện xây dựng các chương
trình dự án 06 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ xây thực hiện xây dựng các chương
trình dự án năm 2022.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và dự toán ngân sách Nhà nước
trên địa bàn, chi ngân sác địa phương 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo báo quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2021.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về công tác phòng, chống tham nhũng; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu
nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm
pháp luật 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo trả lời, ý kiến, kiến nghị của UBND xã đối với cử tri.
- Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc - an ninh 6 tháng cuối năm 2022.
- Dự thảo Nghị quyết về việc quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2021.
- Tờ trình, dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên
UBND xã.
- Tờ trình, dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên
UBND xã.
- Một số nội dung khác.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
- Thông báo của Ủy ban mặt trận và tổ quốc Việt Nam xã về công tác tham gia
xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022
4. Các Ban của Hội đồng nhân dân xã
4.1. Ban Kinh tế - Xã hội
Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng
cuối năm 2022.
Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân xã.
Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra 05 báo cáo và 2 nghị quyết sau:
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về tình hình thực hiện xây dựng các chương
trình dự án 06 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ xây thực hiện xây dựng các chương
trình dự án năm 2022.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và dự toán ngân sách Nhà nước
trên địa bàn, chi ngân sác địa phương 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo báo quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2021.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về công tác phòng, chống tham nhũng; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
- Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc - an ninh 6 tháng cuối năm 2022.
- Dự thảo Nghị quyết về việc quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2021.
4.2. Ban Pháp Chế
Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối
năm 2022.
Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã. Ban Pháp
Chế thẩm tra 04 báo cáo và 04 tờ trình, 04 nghị quyết sau:
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6
tháng đầu năm 2022.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu
nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm
pháp luật 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo trả lời, ý kiến, kiến nghị của UBND xã đối với cử tri.
- Tờ trình, dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Đại biểu HĐND xã
đối với đồng chí Hoàng Minh Tới.

- Tờ trình, dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND xã
đối với đồng chí Hoàng Minh Tới.
- Tờ trình, dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả bầu chức danh ủy viên UBND
xã.
- Dự thảo nghị quyết về Chương tình giám sát năm 2023.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Kỳ họp thứ ba của Hội đồng nhân dân xã khóa XII triệu tập 01 ngày, dự kiến
trong khoảng thời gian từ ngày 27/6/2022 đến ngày 31/6/2022.
- Tất cả các nội dung nêu ở phần II phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm
2022.
- Các tài liệu trên gửi về Văn phòng Thống kê xã tổng hợp, báo cáo Thường trực
Hội đồng nhân dân xã và tham mưu phát hành thông báo triệu tập, tài liệu kỳ họp đến
đại biểu trước ngày 20 tháng 6 năm 2021.
Để đảm bảo thời gian gửi tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân xã đúng
quy định, Thường trực Hội đồng nhân dân xã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện
tốt các nội dung nêu trên.
Trên đây là kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ tư của Thường trực Hội đồng nhân dân
xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

