
 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN UYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /TB-HĐND Tân Uyên, ngày      tháng 10 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Phân công công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 

HĐND huyện Tân Uyên khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 
     
 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Tòa án nhân dân huyện; 

- Viện Kiểm sát nhân dân huyện; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện. 
 

 

Căn cứ kết quả phiên họp ngày 26/10/2022 của Thường trực HĐND huyện 

với đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Tòa án 

nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện về việc 

thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Thường trực HĐND huyện thông báo những nội dung sau: 

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP 

1. Thời gian: Kỳ họp tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 14 đến ngày 

16/12/2022), trong đó: 

- Họp phiên trù bị: Bắt đầu từ 15 giờ 00 phút, ngày 14/12/2022. 

- Phiên họp chính thức: Diễn ra trong 02 ngày, ngày 15-16/12/2022 (Khai 

mạc kỳ họp 08 giờ 00 phút, ngày 15/12/2022). 

II. PHÂN CÔNG SOẠN THẢO TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP 

1. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 

1.1. Báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 

(1) Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

(2) Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.  

(3) Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hoạt động năm 2022; dự toán kinh 

phí hoạt động năm 2023 của HĐND huyện. 
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(4) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 của các Ban 

HĐND huyện (Kinh tế - Xã hội; Pháp chế; Dân tộc). 

(5) Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện giám sát kết 

quả tổ chức, triển khai thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa 

bàn huyện. 

(6) Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát việc 

tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ năm HĐND 

huyện khóa XXI đến sau kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

(7) Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với báo cáo, dự thảo 

nghị quyết trình tại kỳ họp. 

1.2. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp 

(1) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng 

nhân dân huyện năm 2023. 

(2) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn Giám sát của Hội đồng 

nhân dân huyện năm 2023. 

(3) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 

HĐND huyện năm 2023. 

2. Ủy ban nhân dân huyện 

2.1. Báo cáo trình tại kỳ họp 

(1) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2022; kế hoạch năm 2023. 

(2) Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022; nhiệm 

vụ năm 2023. 

(3) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; nhiệm vụ 

năm 2023. 

(4) Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; nhiệm vụ 

năm 2023. 

(5) Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 

2022; nhiệm vụ năm 2023. 

(6) Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022; dự 

toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. 

(7) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà 

nước năm 2022; kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. 

(8) Báo cáo kết quả thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022. 

(9) Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 

2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 
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(10) Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

(11) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án trường trọng điểm chất lượng 

giáo dục năm học 2021 - 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 - 2023 

và đến năm 2025. 

(12) Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm năm 2022 triển khai kế hoạch 

năm 2023 trên địa bàn huyện Tân Uyên. 

(13) Báo cáo kết quả thực hiện Đề án xây dựng xã, bản nông thôn mới nâng 

cao gắn với phát triển du lịch huyện Tân Uyên năm 2022. 

(14) Công tác cán bộ (nếu có). 

2.2. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp 

(1) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh năm 2023. 

(2) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân 

bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. 

(3) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát tổ chức, triển khai thực 

hiện chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. 

(4) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh kinh phí thực hiện một 

số nhiệm vụ phát sinh năm 2022; nộp trả ngân sách cấp trên (đợt 3) năm 2022. 

(5) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết giải thể Phòng Y tế huyện Tân Uyên. 

(6) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về công tác cán bộ (nếu có). 

3. Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Báo cáo kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2022; nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2023. 

4. Tòa án nhân dân huyện 

Báo cáo kết quả công tác của Tòa án năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2023. 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến 

nghị với HĐND, UBND huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện 

khóa XXI. 

7. Ban Pháp chế  
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(1) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2022; 

nhiệm vụ năm 2023. 

(2) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; kế hoạch năm 2023 (phần Quốc 

phòng - An ninh và gửi Ban Kinh tế - Xã hội tổng hợp chung). 

(3) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

(4) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2022; nhiệm vụ năm 2023. 

(5) Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2022; nhiệm vụ năm 2023. 

 (6) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

(7) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân 

năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

(8) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả công tác của Tòa án năm 2022; nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2023. 

(9) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022; 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

(10) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện biên chế hành chính, sự 

nghiệp năm 2022. 

(11) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết giải thể Phòng Y tế huyện Tân Uyên. 

8. Ban Kinh tế - Xã hội  

(1) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 

2022; nhiệm vụ năm 2023. 

(2) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; kế hoạch năm 2023.  

(3) Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 

phương năm 2022; dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. 

(4) Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ 

nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022; kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. 

(5) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023. 

(6) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước 

và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. 

(7) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh kinh phí thực hiện 
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một số nhiệm vụ phát sinh năm 2022; nộp trả ngân sách cấp trên (đợt 3) năm 2022. 

9. Ban Dân tộc  

(1) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2022; 

nhiệm vụ năm 2023. 

(2) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; kế hoạch năm 2023 (thẩm tra các 

nội dung liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, chế độ chính sách đối với đồng 

bào dân tộc gửi Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổng hợp chung). 

10. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

- Tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện theo dõi, đôn đốc việc chuẩn 

bị tài liệu và các văn bản liên quan theo yêu cầu của Thường trực HĐND tại kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

phục vụ kỳ họp; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện xây dựng kịch bản truyền thanh, truyền hình trực tiếp kỳ họp.  

- Cử thư ký ghi chép nội dung kỳ họp theo luật định. 

III. THỜI ĐIỂM CHỐT SỐ LIỆU, THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÁC 

VĂN BẢN 

1. Thời điểm chốt số liệu báo cáo  

Số liệu kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022 

được tính từ 01/01/2022 đến ngày 24/11/2022, dự ước đến ngày 31/12/2022. 

2. Thời gian nộp tài liệu để thẩm tra 

Ủy ban nhân dân huyện, UBMTTQVN huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa 

án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị các báo cáo, thông 

báo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết hoàn thành và gửi về Thường trực HĐND huyện 

(qua Văn phòng HĐND-UBND huyện), các Ban HĐND huyện để thẩm tra chậm 

nhất trước ngày 25/11/2022. 

3. Thời gian thẩm tra, gửi tài liệu đến Thường trực HĐND huyện 

Các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thẩm tra các báo cáo, 

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo phân công đảm bảo đúng quy định, gửi Thường 

trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày 

04/12/2022. 

4. Thời gian in, gửi tài liệu đến đại biểu HĐND huyện 

 Văn phòng HĐND-UBND huyện hoàn thành in ấn và gửi tài liệu đến các 

đại biểu HĐND huyện, đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện và toàn bộ nội 

dung kỳ họp trước ngày 07/12/2022. 
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IV. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY SOẠN THẢO, THẨM TRA TÀI LIỆU 

- Các văn bản phục vụ kỳ họp thực hiện trình bày theo quy định tại Nghị 

định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công soạn thảo đặt tên loại và trích 

yếu nội dung văn bản theo đúng tên loại và trích yếu nội dung văn bản được nêu 

trong Thông báo này. 

 Lưu ý:  

- Đối với các văn bản của khối cơ quan Nội chính, giao Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thống nhất về số liệu báo 

cáo trước khi trình kỳ họp. 

- Ngoài những văn bản gửi theo đường công văn yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị gửi bản mềm về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND 

huyện) theo địa chỉ email: vp.tanuyen@laichau.gov.vn 

Trên đây là Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc chuẩn bị tài 

liệu phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện Tân Uyên khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 
- Như trên;  
- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Các cơ quan: Trung tâm VHTT&TT 

huyện, Công an huyện, Văn phòng HĐND-

UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Huy Phương 
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