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THÔNG BÁO 

 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện  
 về việc tổ chức kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX 

 
 

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; 

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng 
nhân dân huyện Chiêm Hoá tổ chức kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện 

khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Thời gian 03 ngày, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 28/12/2022; khai mạc 

sáng ngày 27 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường Trung tâm Văn hoá, Truyền 
thông và Thể thao huyện Chiêm Hoá với các nội dung chính sau: 

1. Kỳ họp xem xét các báo cáo 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, 

các Ban của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 
2023; các Báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban 

Hội đồng nhân dân huyện năm 2022. 

- Các báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về: Kết quả công tác của Ủy 
ban nhân dân huyện; kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng chính quyền năm 2022; 
phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh, công tác xây dựng chính quyền năm 2023; kết quả thực hiện thu Ngân 
sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; dự toán thu, chi và phân bổ 

ngân sách năm 2023. Các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 
luật; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị 

năm 2022; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh trước và sau 
kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XX. 

- Các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện, 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả hoạt động của ngành năm 2022; 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

- Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các dự 
thảo Nghị quyết, các báo cáo trình tại kỳ họp. 
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2. Nghe Thông báo của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện Chiêm Hoá về Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 
năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.  

3. Kỳ họp thảo luận và quyết định 

- Thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo trình kỳ họp. 

- Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp: 

+ Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh, công tác xây dựng chính quyền năm 2023.  

+ Nghị quyết về phương án phân bổ thu Ngân sách Nhà nước, chi ngân 

sách địa phương năm 2023 cho các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn. 

+ Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư các công trình xây dựng cơ 
bản sử dụng vốn phân cấp năm 2023. 

+ Nghị quyết về Nội quy bảo vệ Bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân 
huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

+ Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm 

Hóa giai đoạn 2021-2030. 

+ Các Nghị quyết khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân huyện. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị, 
lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện biết./.     

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; (báo cáo) 
- TT. HĐND huyện; 
- UBND huyện; 
- UBMTTQ, các tổ chức CT-XH huyện; 
- Trung tâm VH, TT và TT huyện; (thông báo) 
- Chánh, Phó VP HĐND& UBND huyện; 
- Lưu VT, CV HĐ. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND   

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Ma Văn Hùng 

Nguyễn Thuý Vi 
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