
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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  Số:           /NQ-HĐND                              Cao Lộc, ngày  30  tháng  6  năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân  

huyện Cao Lộc khoá XXI, năm 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ NHẤT 

 
 

Căn cứ Luâṭ Tổ chức chính quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 159/TTr-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về việc thông qua Kế 

hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khoá XXI, 

năm 2021; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân 

huyện Cao Lộc khoá XXI, năm 2021 như sau: 

A. VỀ SỐ LƯỢNG KỲ HỌP 

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 02 kỳ họp thường lệ trong năm 2021. 

B. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP 

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2021. 

2. Kỳ họp thường lệ cuối năm dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2021. 

C. DỰ KIẾN NỘI DUNG CÁC KỲ HỌP 

I. DỰ KIẾN NỘI  DUNG KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2021 

1. Về báo cáo 

1.1. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng 

cuối năm 2021.  

1.2. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu 

năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

1.3. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021. 
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1.4. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về tình hình và kết quả thực hiện 

kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021. 

1.5. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư các công trình, dự án trên địa bàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021. 

 1.6. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về công tác dân tộc và tình hình 

thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021. 

 1.7. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của công dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

1.8. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

1.9. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác thanh tra; phòng, 

chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021.  

1.10. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2021. 

1.11. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về tình hình tổ chức và hoạt động 

của các cơ quan chuyên môn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2021. 

1.12. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết các kiến nghị 

cử tri gửi tới kỳ họp giữa năm 2021 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

1.13. Báo cáo của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 400/NQ-HĐND 

ngày 21/12/2020 của HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề “Việc  thực  

hiện  Quyết  định  số 62/2011/QĐ-TTg  ngày  09/11/2011  của  Thủ tướng  Chính  

phủ về một số chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ 

Tổquốc, làm nhiệm vụ quốc  tế ở Campuchia giúp  bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã 

được  phục  viên, xuất ngũ, thôi việc”. 

1.14. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành 

pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

1.15. Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử 6 tháng đầu 

năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

1.16. Báo cáo của Đoàn Hội thẩm nhân dân về tình hình hoạt động 6 tháng 

đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

 1.17. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án 

dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 
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1.18. Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện về Mặt trận tham gia 

xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc huyện đối với Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện. 

 1.19. Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

1.20. Báo cáo của Hội đồng nhân dân huyện về tổng hợp ý kiến nguyện vọng 

của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

1.21. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân 

dân và các Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2020. 

1.22. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả phối hợp 

với Ủy ban nhân dân huyện giải quyết phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện. 

1.23. Các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân 

huyện tại kỳ họp giữa năm 2021, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

1.24. Các Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tại 

kỳ họp giữa năm 2021, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 2. Về Tờ trình  

2.1. Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân 

sách huyện năm 2020. 

2.2. Về điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu, chi ngân sách huyện 6 tháng 

đầu năm 2021. 

2.3. Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc năm 

2022. 

3. Về dự thảo Nghị quyết 

3.1. Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. 

3.2. Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân 

sách huyện năm 2020. 

3.3. Về điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu, chi ngân sách huyện 6 tháng 

đầu năm 2021. 

3.4.  Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc năm 

2022. 

 4. Các nội dung khác: Ngoài các nội dung dự kiến kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2021 nếu có phát sinh Thường trực HĐND huyện sẽ báo cáo, bổ sung kịp thời 

trong chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. 

II. DỰ KIẾN NỘI DUNG KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2021 

1. Về báo cáo 

1.1. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về tình hình và kết quả thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 
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1.2. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021; và 

phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2022.  

1.3. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

1.4. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về tình hình và kết quả thực hiện 

kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch năm 2022.  

1.5. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư các công trình, dự án trên địa bàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2022. 

1.6. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của công dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

1.7. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. 

1.8. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác thanh tra; phòng, 

chống tham nhũng năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022.  

1.9. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật năm 2021, phương hướng nhiệm năm 2022.  

1.10. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về tình hình tổ chức và hoạt động 

của các cơ quan chuyên môn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

 1.11. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết các kiến nghị 

cử tri gửi tới kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 

2022 - 2027. 

 1.12. Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về công tác dân tộc và tình hình 

thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện năm 2021, phương hướng 

nhiệm vụ 2022. 

1.13. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành 

pháp luật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

1.14. Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

1.15. Báo cáo của Đoàn Hội thẩm nhân dân về tình hình hoạt động năm 

2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

 1.16. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án 

dân sự năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

1.17. Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện về Mặt trận tham gia 

xây dựng chính quyền năm 2021 và ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

huyện đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. 

 1.18. Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021 phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022. 
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1.19. Báo cáo của Hội đồng nhân dân huyện về tổng hợp ý kiến nguyện vọng 

của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021. 

1.20. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả phối 

hợp với Ủy ban nhân dân huyện giải quyết phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND 

huyện. 

1.21. Báo cáo hoạt động của Ban kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện 

năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

 1.22. Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

  1.23. Các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân 

huyện tại kỳ họp cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

1.24. Các Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tại 

kỳ họp cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Tờ trình  

2.1. Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân 

sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2022 

2.2. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2022. 

2.3. Về điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách huyện 6 

tháng cuối năm 2021. 

2.4. Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân 

huyện Cao Lộc năm 2022. 

3. Dự thảo Nghị quyết 

3.1. Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.  

3.2. Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân 

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

3.3. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2022. 

3.4. Về điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách huyện 6 

tháng cuối năm 2021. 

 3.5. Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân 

huyện Cao Lộc năm 2022. 

4. Các nội dung khác: Ngoài các nội dung dự kiến kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2021, nếu có phát sinh Thường trực HĐND huyện sẽ báo cáo, bổ sung kịp 

thời trong chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, các Ban Hội đồng nhân dân 
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huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp tổ chức triển khai thực 

hiện nghị quyết.  

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khoá XXI, kỳ 

họp thứ Nhất thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021./. 

 

Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện;  

- UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- CVVP; 

- Lưu: VT, HSKH.                                                                         Lê Trí Thức 
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