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THÔNG BÁO 

Triệu tập Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XX 

 

 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3 

Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, để thực hiện các nội dung sau đây:  

1. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng - an 

ninh - năm 2021; quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2022.  

2. Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021; quyết 

định dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ nguồn đầu tư phát triển năm 2022. 

3. Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện 

về: kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2021, kế hoạch công tác năm 2022; 

kết quả thẩm tra của các ban HĐND huyện; kết quả giám sát chuyên đề của 

Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện. 

4. Xem xét các báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác chỉ đạo, điều 

hành của UBND huyện; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; 

công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác cải cách hành 

chính, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021; công tác đầu tư xây dựng cơ bản 

năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất; báo 

cáo trả lời ý kiến cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện. 

5. Xem xét báo cáo về kết quả thực hiện công tác của Viện kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp 

năm 2022. 

6. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm 

vụ giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính quyền năm 2021. 

7. Thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. 

8. Bàn và ban hành các nghị quyết: 

8.1. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

8.2. Nghị quyết về nhiệm vụ thu - chi ngân sách và phân bổ nguồn đầu tư 

phát triển năm 2022.  

8.3. Nghị quyết về cơ chế, chính sách thực hiện đề án xây dựng huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025. 



8.4. Nghị quyết về cơ chế, chính sách thực hiện đề án nâng cao chất lượng 

giáo dục- đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

8.5. Nghị quyết về cơ chế, chính sách thực hiện đề án xây dựng và phát huy 

giá trị văn hóa, con người Đức Thọ.                                     

8.6. Nghị quyết về cơ chế, chính sách thực hiện đề án tổ chức lực lượng, 

huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ trên địa 

bàn huyện Đức Thọ giai đoạn 2021- 2025. 

8.7. Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022. 

  8.8. Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND 

và đại biểu HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

         Thời gian: 1,5 ngày, khai mạc vào lúc 7h45’ ngày 28/12/2021. 

 Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa huyện. 

 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo để các đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện, cử tri và nhân dân biết, thực hiện và theo dõi./. 

 Nơi nhận: 

- Thường trực HU (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện, Ủy ban MTTQ, 

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

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

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- VP cấp ủy, Chính quyền huyện; 

- Lưu: VT, HĐND. 

            TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

             KT. CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 

 

    
 

      

              Nguyễn Tiến Thắng 
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