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KẾ HOẠCH
Tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015; Thường trực 
HĐND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của 
HĐND huyện khóa XII như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự chủ 
động của các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND 
huyện trong năm 2023, góp phần từng bước nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND 
huyện.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch này và chức năng, 
nhiệm vụ của mình chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp bảo đảm đúng quy 
định của pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan 
trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp.

II. NỘI DUNG

Trong năm 2023, HĐND huyện dự kiến tổ chức 02 kỳ họp, cụ thể:

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XII

1.1. Thời gian tổ chức kỳ họp: dự kiến tổ chức trước ngày 05 tháng 7 năm 
2023.

1.2. Nội dung kỳ họp: 

- Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân 
huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, 
Tòa án nhân dân huyện.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu - chi 
ngân sách địa phương; các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng 
nhân dân huyện. 

- Báo cáo của UBND huyện về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
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- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện 
chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022. 

- Xem xét thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. 

- Quyết định Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 
2024. 

- Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về công tác tham 
gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của 
cử tri trước kỳ họp.

- Xem xét, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền. 

1.3. Tài liệu kỳ họp: Gửi đầy đủ hồ sơ về Thường trực Hội đồng nhân dân 
huyện trước ngày 10/6/2023.

2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 

2.1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến tổ chức trước ngày 22/12/2023. 

2.2. Nội dung kỳ họp: 

- Báo cáo năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban 
của Hội đồng nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân 
huyện. 

- Báo cáo năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu - chi ngân sách địa 
phương; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và các báo 
cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

- Báo cáo của UBND huyện về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Quyết định dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2024.

- Quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024. 

- Quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024. 

- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng 
nhân dân huyện bầu. 

- Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về công tác tham 
gia xây dựng chính quyền năm 2023; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 
kỳ họp. 

- Xem xét, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền. 
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c) Tài liệu kỳ họp: Gửi đầy đủ hồ sơ về Thường trực Hội đồng nhân dân 
huyện trước ngày 25/11/2023.

3. Ngoài ra, trong điều kiện cần thiết sẽ tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề 
khác để giải quyết một số nội dung khác theo yêu cầu thực tế của địa phương.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND 
huyện khóa XII; kính trình Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII xem xét, quyết 
định./.

   TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
Nơi nhận:                          KT. CHỦ TỊCH
- TTTVHU, TTHĐND,UBND,                                       PHÓ CHỦ TỊCH
UBMTTQ huyện;
- Ba Ban HĐND huyện;                                                                      
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã;                                    
- Lưu VT.                                                                             #ChuKyLanhDao
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