
 

 

 

 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  

KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND HUYỆN KHÓA XII 

 

 I. Thời gian tổ chức kỳ họp: 02 ngày (Từ ngày 14 – 15/7/2022) 

 Khai mạc kỳ họp lúc: 8h00’ ngày 14/7/2022. 

 II. Địa điểm tổ chức kỳ họp: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa 

 (Địa chỉ: 45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) 

 III. Nội dung chương trình kỳ họp: 

 1. Ổn định tổ chức;  

 2. Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

 3. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp; 

 4. Đại diện Thường trực HĐND huyện thông qua dự kiến chương trình Kỳ 

họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII. 

 5. Xem xét nội dung các báo cáo: 

 5.1. Thường trực và các Ban HĐND huyện báo cáo: 

 (1) Báo cáo tình hình công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối 

năm 2022 của Thường trực HĐND. (trình bày tóm tắt) 

 (2) Báo cáo tình hình công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối 

năm 2022 của các Ban HĐND huyện. (không trình bày) 

 5.2. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo: 

 (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu  

và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. (trình bày tóm tắt ) 

 (2) Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và dự toán thu, 

chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. (không trình bày) 

 (3) Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. (trình bày tóm tắt ) 

 (4) Báo cáo chi bổ sung nguồn mục tiêu và nguồn dự phòng ngân sách 6 tháng 

đầu năm 2022. (không trình bày) 

 (5) Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 

2022. (không trình bày) 

 (6) Báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 

2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. (không trình bày) 
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 (7) Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. (không 

trình bày) 

 5.3. Các cơ quan tư pháp báo cáo: 

 (1) Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện quyền công tố 

và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 

công tác 06 tháng cuối năm 2022. (không trình bày) 

 (2) Tòa án nhân dân huyện báo cáo về công tác xét xử 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022. (không trình bày) 

 (3) Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo tình hình thi hành án dân sự 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022. (không trình bày) 

 6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Thông báo tình hình hoạt 

động tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2022, những ý kiến, kiến 

nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đối với Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. (trình bày tóm tắt). 

7. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ứng cử tại huyện: Thông 

báo kết quả Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. (trình bày tóm tắt) 

8. Thường trực HĐND huyện báo cáo: 

(1) Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 “Về tổ 

chức, hoạt động, thực hiện các chế độ - chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động 

của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện”. (trình bày tóm tắt) 

(2) Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về 

“Công tác quản lý nhà nước và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện”. 

(không trình bày) 

(3) Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về 

“Việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Hai, thứ Ba, Hội đồng nhân 

dân huyện khóa XII”. (không trình bày) 

(4) Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tổng hợp các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Ba và trước Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng 

nhân dân huyện khóa XII. (không trình bày) 

 9. Xem xét các Tờ trình:  

(1) Thường trực HĐND huyện trình bày tóm tắt các nội dung trình tại kỳ 

họp, gồm: 

(1.1) Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 (kèm 

theo Báo cáo số 114/BC-HĐND về kết quả thực hiện Chương trình giám sát của 

HĐND huyện năm 2021).  
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(1.2) Về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện năm 

2022“Về tổ chức, hoạt động, thực hiện các chế độ - chính sách và điều kiện đảm 

bảo hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện”. 

(1.3) Về kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện “Việc 

giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Hai, thứ Ba, Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XII”. 

(2) UBND huyện trình bày tóm tắt các nội dung tại kỳ họp, gồm: 

(2.1) Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021. 

(2.2) Về phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2021. 

(2.3) Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Ia Rsươm, huyện 

Krông Pa; Hạng mục: Cổng, hàng rào, nhà để xe và sân đường bê tông. 

(2.4) Điều chỉnh, bổ sung dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022 nguồn vốn kết dư 

ngân sách huyện 

10. Các Ban Hội đồng nhân dân huyện báo cáo thẩm tra: 

(1) Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH huyện. (trình bày tóm tắt) 

(2) Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế huyện. (trình bày tóm tắt) 

(3) Báo cáo của Ban Dân tộc huyện. (trình bày tóm tắt) 

11. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo: Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri sau 

Kỳ họp thứ Ba và trước Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII. 

12. Đại biểu HĐND huyện và khách mời: Thảo luận tại kỳ họp. 

13. Đại biểu HĐND huyện thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn. 

14. Chủ tịch HĐND huyện: Kết luận phiên thảo luận, phiên chất vấn và trả 

lời chất vấn. 

15. Thư ký kỳ họp: Trình bày dự thảo các nghị quyết. 

16. Hội đồng nhân dân huyện: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị 

quyết trình tại kỳ họp. 

17. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện bế mạc kỳ họp. 

18. Chào cờ, quốc ca. 

IV. Thời gian làm việc: 

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ 

- Buổi chiểu từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’ 

( Khai mạc tiến hành lúc 8 giờ 00’) 

  

  


