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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022  

của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện  
   

 Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ 

chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022 để đánh giá tình hình hoạt động 

tháng 10, chương trình công tác tháng 11 năm 2022; xem xét, cho ý kiến Kế 

hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện; Thông báo 

Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

huyện về phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn 

mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và Nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng 

lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025; cho ý kiến đối với các nội dung của 

Ủy ban nhân dân huyện trình và tham gia ý kiến gợi ý kiểm điểm đối với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực 

Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo Viện 

Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. 

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung nghiên 

cứu, thảo luận, xem xét các dự thảo báo cáo, kế hoạch, thông báo được Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tham mưu trình. Trên cơ sở các ý 

kiến tham gia, thảo luận của đại biểu dự họp và kết quả biểu quyết của các đồng chí 

thành viên, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện kết luận như sau: 

1. Thống nhất các nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động tháng 

10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2022; Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước 

kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện, khóa VI; Thông báo Kết luận của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về phê 

duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, 

Nông thôn mới kiểu mẫu và Nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 

2020, định hướng đến năm 2025 và cho ý kiến đối với Công văn số 2868/CV-

UBND về phân khai nguồn vốn từ nguồn thu sử dụng đất; ý kiến gợi ý kiểm điểm 

đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương như dự thảo trình phiên họp. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương tham mưu các nội dung 

trình Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2022, Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện 

theo đúng quy định; chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung qua giám 

sát tại Thông báo kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

3. Các Ban Hội đồng nhân dân huyện tập trung giám sát đảm bảo theo kế 

hoạch đã đề ra; thẩm tra các nội dung cho kỳ họp chuyên đề vào cuối tháng 
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10/2022; chuẩn bị các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân 

huyện; tập trung nghiên cứu các văn bản, tài liệu liên quan để phục vụ cho công 

tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, kế hoạch và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban 

nhân dân huyện và các ngành trình kỳ họp chuyên đề tháng 10/2022, Kỳ họp thứ 

5, Hội đồng nhân dân huyện. 

4. Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chủ động xây dựng 

kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri đầy đủ, 

chính xác gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo đúng thời gian quy 

định. Thông qua Hội nghị tiếp xúc cử tri, kết quả nắm tình hình việc giải quyết, 

trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện lựa 

chọn những vấn đề bức xúc, đang được cử tri và nhân dân quan tâm để đăng ký 

chất vấn theo quy định. 

5. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu 

chọn lọc các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh, tham mưu triển khai thực hiện chương 

trình công tác tháng 11 năm 2022 và các nội dung liên quan Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện ban hành theo đúng quy định. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                  
- TT Huyện ủy (b/c);                                                          
- TT HĐND huyện;                             
- UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện;   

- Các Ban của HĐND huyện;  

- Các Tổ đại biểu HĐND huyện; 

- Lãnh đạo, CV VP;     
- Lưu: VT, VP.  

TL.THƯỜNG TRỰC HĐND 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thế Quyết 
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