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THÔNG BÁO 

Kết quả Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XX,  

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

 

Ngày 05/7/2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 

2026 đã tiến hành Kỳ họp thứ nhất. Tham dự Kỳ họp có Đồng chí Võ Trọng Hải – 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đồng chí Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh, Đồng chí Phan Thị Nguyệt Thu - Đại biểu Quốc hội bầu tại Đức 

Thọ, các Đồng chí trong Tổ Đại biểu HĐND tỉnh bầu cử tại huyện Đức Thọ, Đại 

diện lãnh đạo: Đoàn đại biểu Quốc hội, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh, Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND 

huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Các 

đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Các vị Đại biểu HĐND huyện khóa 

XX; Ủy viên UBND huyện; Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm 

sát nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự; Trưởng các phòng, ban, 

đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các đơn vị, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông 

huyện, Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất chi nhánh Hương Sơn - Đức Thọ,  

Hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn. 

Sau 1 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, Kỳ 

họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

I. Nội dung chủ yếu của Kỳ họp: 

1. Nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác 

nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; tiến hành bầu cử các chức 

danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Hội thẩm nhân dân huyện; 

 - Hội đồng nhân dân huyện nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu 

cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xác nhận tư cách 

đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 - Bầu cử các chức danh: 

  Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND; Bầu Trưởng, Phó các Ban 

HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND và ủy viên UBND 

huyện; Hội thẩm nhân dân huyện; chỉ định Thư ký kỳ họp. 

 - Thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Thường 

trực HĐND huyện: Thành lập các Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các 

Tổ đại biểu HĐND huyện; quyết định Ủy viên các Ban HĐND huyện;  
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 2. Thực hiện các nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. 

Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung xem xét, đánh giá và thảo luận về 

các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết: 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 

tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả thực 

hiện kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối 

năm 2021; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của huyện năm 2020; Báo cáo 

công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2021; 

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 HĐND 

huyện khóa XIX; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc 

cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX; Báo cáo kết quả thực hiện 

kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối 

năm 2021. 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối 

năm 2021 của HĐND; Báo cáo kết quả giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo 

thẩm tra của các ban HĐND huyện về dự thảo nghị quyết, các báo cáo, tờ trình, 

đề án của UBND huyện và các ngành có liên quan; Báo cáo của UBMTTQ huyện 

về kết quả tham gia xây dựng chính quyền và công tác phản biện xã hội 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri tại 

hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX. 

- Các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về: Nội quy tổ chức kỳ họp HĐND 

huyện; chương trình giám sát năm 2022; kế hoạch tổ chức kỳ họp HĐND khóa 

XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021- 2026; xin phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020; Nhiệm vụ 

phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN 6 tháng cuối năm 2021; điều chỉnh bổ 

sung tăng nhiệm vụ thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; Giao quyết định 

chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 

huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2025. 

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, kỳ họp đã tập trung 

thảo luận tại hội trường, qua thảo luận, các đại biểu nhất trí cao với nội dung các 

báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Một số ý kiến bổ sung thêm 

các đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, công tác đầu tư phát triển, thu - chi ngân sách, công tác 

chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; một số giải pháp 

trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021; đề xuất một số nội 

dung huyện cần quan tâm chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới... 

II. Các Nghị quyết của Kỳ họp: 

1. Nghị quyết ban hành nội quy tổ chức các kỳ họp HĐND huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

2. Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021- 2026. 
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3. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp HĐND năm 2021. 

 4. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022.  

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

-  an ninh 6 tháng cuối năm 2021. 

 6. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020. 

 7. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung tăng nhiệm vụ thu, chi ngân sách 

6 tháng cuối năm 2021. 

 8. Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương 

đầu tư các dự án đầu tư công. 

9. Ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Xác nhận số lượng 

thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND huyện; Xác nhận kết quả bầu cử 

chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban; Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Xác nhận kết 

quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và 

xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả Kỳ họp thứ nhất HĐND 

huyện khóa XX để các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan và nhân 

dân trong huyện được biết./. 
 

    Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- TT H.ủy, HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa XX; 

- Các phòng, ban, ngành, MTTQ, các Đoàn 

thể cấp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

- CVP, PVP Cấp ủy – Chính quyền huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, HĐND. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Trần Cao Lương 
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