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KẾ HOẠCH 

Chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện  

 h   XXI  nhiệ   ỳ 2021-2026 

 

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 Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy Ban 

Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn một số hoạt động của hội đồng nhân dân; 

Nghị quyết số 09/NQ- HĐND huyện ngày 29/6/2021 về việc ban hành Nội quy Kỳ 

họp Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết 46/NQ-TTHĐND ngày 28/7/2021 về 

Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế phối h p công tác giữa Thường trực HĐND 

huyện  UBND huyện và UB TTQ huyện ngày 28/7/2021; Quy chế phối h p giữa 

Thường trực HĐND huyện với Ủy ban  i m tra và các Ban  ây dựng đảng của 

Huyện ủy trong hoạt động giám sát ngày 28/7/2021  

Căn cứ Văn bản số 2658/UBND-TC H  ngày 10/11/2021 của UBND 

huyện về việc đề nghị cho ý kiến về một số nội dung tri n khai thực hiện dự án 

khởi công mới giai đoạn 2022-2025; và ý kiến thống nhất của Thường trực 

HĐND huyện tại phiên họp ngày 17/11/2021  

Đ  tổ chức tốt  ỳ họp thứ 3 HĐND huyện kh a       ỳ họp chuyên đề   

Thường trực HĐND huyện  ây dựng Kế hoạch thực hiện  như sau:  

I. THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM 

1.Thời gi n:  01 buổi  b t đ u t  14 giờ 00 ph t  ngày 30/11/2021  thứ Ba). 

2. Đị  điể : Tại Hội trường  ớn của huyện  

II. Th nh ph n   nh  ời  h   dự Kỳ họp:  

1. Ở tỉnh:  

- Đại diện Thường trực HĐND t nh; 

- Đại diện L nh đạo UBND t nh; 

- Đại diện L nh đạo Đoàn công tác của BTV T nh ủy ch  đạo huyện Hương  hê; 

- Đại diện Tổ đại bi u HĐND ứng cử tại huyện Hương  hê  

2. Ở huyện: 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 
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- Trưởng  Ph  các Ban HĐND huyện  đại bi u HĐND huyện  hoá    ; 

- Chủ tịch  các Ph  Chủ tịch UBND huyện; 

- Chủ tịch UBMTTQ huyện;  

- Trưởng các ph ng: Tài chính -  ế hoạch  Tài nguyên và  ôi trường, Kinh tế 

- Hạ t ng, Tư pháp; 

- Chánh  Ph  văn ph ng HĐND và UBND huyện  Chuyên viên gi p việc HĐND 

huyện; 

- Trung tâm Văn h a - Truyền thông  dự và đưa tin   

   y  i    i n    th     ph ng,  h ng    h   nh  o i -19    m i   i  i  , 

 há h m i ph  h p   

III. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP 

 em  ét  thông qua các báo cáo  tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ 

họp; quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện 

theo luật định. 

1. Xe      c c     c    Tờ    nh    Nghị  uy      nh  ại Kỳ họp 

1.1. Báo cáo  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về về phê duyệt chủ trương 

đ u tư các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2022-2025; 

1.2. Báo cáo  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về  ế hoạch sử dụng đất và danh 

mục công trình  dự án c n thu hồi đất, chuy n đổi mục đích sử dụng đất năm 2022; 

1.3. Báo cáo  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy hoạch vùng huyện; 

1.4. Miễn nhiệm thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. C c b   c    hẩ         nh  ại Kỳ họp 

2.1. Báo cáo  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về về phê duyệt chủ trương 

đ u tư các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2022-2025; 

2.2. Báo cáo  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về về  ế hoạch sử dụng đất và 

danh mục công trình  dự án c n thu hồi đất, chuy n đổi mục đích sử dụng đất năm 

2022; 

2.3. Báo cáo  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy hoạch vùng huyện; 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.   ND huyện: 

- Chuẩn bị các báo cáo  tờ trình và dự thảo Nghị quyết  iên quan trình  ỳ họp 

đảm bảo đ ng quy trình  quy định  thời gian hoàn thành gửi về Thường trực HĐND 

huyện trước ngày 24/11/2021. 

- Phân công  cử thành viên UBND huyện trình bày các báo cáo Tờ trình  dự 

thảo Nghị quyết và các Văn bản  iên quan tại Kỳ họp. 

- Ch  đạo đảm bảo các điều kiện đ  phục vụ  ỳ họp; bố trí tiếp công dân trong 

thời gian diễn ra  ỳ họp; thực hiện công tác tuyên truyền về  ỳ họp; công tác 

ph ng  chống dịch Covid -19. 

2. Thường trực HĐND huyện: 



3 

- Phân công  ch  đạo các Ban HĐND huyện thẩm tra các nội dung trình  ỳ 

họp theo quy định. 

- Ch  đạo Văn ph ng HĐND và UBND huyện  các Ban HĐND huyện chuẩn 

bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp. 

- Ban hành Thông báo triệu tập, nội dung  chương trình  ỳ họp. 

3. C c b n HĐND huyện: Hoàn thành các báo cáo thẩm tra theo sự phân 

công của Thường trực HĐND huyện                               6/11/2021. 

4. Đại biểu HĐND huyện: Bố trí  s p xếp lịch công tác tham dự Kỳ họp; chủ 

động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát bi u thảo luận tại Kỳ họp. 

5. Văn phòng HĐND      ND huyện: 

-  i p Thường trực HĐND huyện theo d i  đôn đốc công tác chuẩn bị  ỳ họp 

đ ng tiến độ  thời gian  đảm bảo chất  ư ng  

-  ửi tài  iệu và giấy mời các thành ph n tham dự  ỳ họp theo đ ng quy định  

(các tài  iệu  iên quan gửi trên Hệ thống quản  ý văn bản  Hồ sơ công việc và cổng 

Thông tin - Điện tử huyện đ  đại bi u chủ động khai thác ; thực hiện các biện pháp 

ph ng  chống dịch Covid -19 theo quy định  

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức  ỳ họp  

Đ  tổ chức tốt  ỳ họp thứ 3 HĐND huyện   ỳ họp chuyên đề)  Thường trực 

HĐND huyện đề nghị UBND huyện  các ph ng  ngành  đơn vị  iên quan và đại 

bi u HĐND huyện căn cứ  ế hoạch tri n khai, thực hiện./. 

 

 

 

Nơ     n:  
- Thường trực HĐND t nh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch  các Ph  Chủ tịch UBND huyện; 

- Chủ tịch UBMTTQ huyện; 

- Trưởng  Ph  các Ban HĐND huyện; 

- Đại bi u HĐND huyện  hoá    ; 

- Các ph ng  đơn vị  iên quan; 

- Văn ph ng HĐND và UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT  

TM. THƯỜNG TRỰC 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 
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