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 THÔNG BÁO 
Kết luận nội dung Phiên họp Thường trực HĐND xã mở rộng  

(Ngày 18/04/2022) 
 

Ngày18/4/2022,Thường trực HĐND xã khóa XX tổ chức Phiên họp Thường 

trực HĐND mở rộng để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư HĐND 

xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND xã; 

Lãnh đạo UBND; Thường trực Ủy ban MTTQVN xã; Trưởng ban, Phó Trưởng 

ban các Ban HĐND; Văn phòng HĐND, UBND xã. Chủ trì phiên họp có ông Đinh 

Quang Trực, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã. Sau khi nghe báo cáo và các ý 

kiến thảo luận tại phiên họp, ông Đinh Quang Trực, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

HĐND xã kết luận nội dung phiên họp, cụ thể như sau: 

I. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND XÃ KHÓA XX 

1. Thời gian tổ chức kỳ họp thứ tư: 01 ngày, dự kiến ngày 15/06/2022. 

2. Địa điểm: Hội trường cơ quan xã Vũ Muộn. 

3. Thành phần mời: 

- Mời đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử của xã 

  - Mời đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử xã; 

  - Mời đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; 

  - Ông Trịnh Vũ Ngàn - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện 

(Phụ trách Đảng bộ xã Vũ Muộn).  

 - Bà Nguyễn Minh Hằng – HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện (phụ trách 

Đảng bộ xã Vũ Muộn). 

  - Đại biểu xã: Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, 

UBMTTQ xã; Các vị đại biểu HĐND xã khoá XX; Các ban, ngành đoàn thể, công 

chức xã,Trưởng công an xã, chức danh không chuyên trách cấp xã; Cơ quan, đơn 

vị sự nghiệp đóng trên địa bàn xã. 

  - Đại biểu thôn: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban thanh tra nhân dân. 

( Nếu tính hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biễn phức tạp thành phần họp có thể 

thay đổi) 

II. DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP 

1. Dự kiến các báo cáo trình kỳ họp 

1.1. Các báo cáo của UBND xã: 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp chủ 6 tháng 

cuối năm 2022;  

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác thu, chi ngân sách 6 tháng  năm 2022; 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; 

- Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; 



- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2022; 

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; 

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng 

đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2022; 

- Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022, 

nhiệm vụ cuối năm 2022; 

- Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND 

xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Nếu có ý kiến của cử tri) 

1.2. Báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã:  
- Báo cáo công tác của Thường trực HĐND xã 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND 

xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (gửi UBND xã sau hội nghị tiếp xúc cử tri); 

1.3. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội.  

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế. 

1.4. Thông báo của Ủy ban MTTQVN xã:  

- Thông báo của UBMTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 

2022 ; nhiệm vụ giải pháp cuối năm 2022. 

           2. Dự kiến các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp 

2.1. Tờ trình của UBND xã:  

-  Tờ trình đề nghị  ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 

phương năm 2021. 

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Uỷ viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

- Tờ trình đề nghị bầu  bổ sung Uỷ viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

2.2. Tờ trình của Thường trực HĐND xã:  

- Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của 

HĐND xã năm 2023;  

- Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2.3. Dự thảo Nghị quyết thông qua tại kỳ họp: 

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; (Giao 

UBND xã xây dựng NQ); 

- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm Uỷ viên UBND xã khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021-2026; (Giao UBND xã xây dựng NQ); 

- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND xã khóa XX, nhiệm 

kỳ 2021-2026; (Giao UBND xã xây dựng NQ); 

- Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023; 

- Nghị quyết kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

III. PHÂN CÔNG CÁC BAN HĐND XÃ THẨM TRA 

1. Nhiệm vụ chung: 



Các Ban HĐND xã thẩm tra báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 

2022, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022;  

         2. Nhiệm vụ cụ thể: 

2.1 Ban Kinh tế -  Xã hội HĐND xã thẩm tra: 

- Báo cáo UBND xã kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng 

cuối năm 2022; 

- Báo cáo UBND xã về quyết toán ngân sách địa phương 

- Báo cáo UBND xã về kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo UBND xã về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 

2022, phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2022; 

- Báo cáo UBND xã về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng 

đầu năm 2022, nhiệm vụ cuối năm 2022. 

- Dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021. 

 2.2 Ban Pháp chế HĐND xã thẩm tra:  
- Báo cáo UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hôi, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ giải pháp 6 

tháng cuối năm 2022; 

- Báo cáo UBND xã về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 

2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; 

- Báo cáo của UBND xã về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư 

HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thường trực HĐND xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN 

xã tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư. (có kế hoạch 

cụ thể riêng). 

(Công chức Văn phòng HĐND& UBND chuẩn bị báo cáo tóm tắt kết quả 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 tháng đầu năm 2022, phương 

hướng nhiệm vụ cuối năm 2022 cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri) 

2. Thường trực HĐND xã đôn đốc UBNDxã,BanThường trực Ủy ban 

MTTQVN xã chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp 

đúng thời gian quy định. 

3. UBND xã đôn đốc công chức chuyên môn chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, 

dự thảo Nghị quyết đúng quy trình, đảm bảo thời gian, chất lượng. 

4. Các Ban HĐND: Xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo 

Nghị quyết trình tại kỳ họp theo phân công;  

5. Các cơ quan, đơn vị: 

- Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã: Lập dự toán kinh phí phục vụ 

kỳ họp theo quy định, xây dựng phương án phục vụ kỳ họp, chuẩn bị tuýp chữ, tổ 



chức in ấn tài liệu và các điều kiện khác đảm bảo đúng thời gian quy định; xây 

dựng các báo cáo để đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. 

- Công an xã: Xây dựng phương án bảo vệ trong thời gian tổ chức kỳ họp. 

- Trạm y tế xã: Chuẩn bị thuốc và các điều kiện khác phục vụ kỳ họp; xây dựng 

các phương án phòng, chống dịch bệnh covid -19 trong thời gian diễn ra kỳ họp. 

- Công chức Văn hóa - Thông tin, Đài phát thanh xã: Tổ chức tuyên truyền 

về nội dung chương trình, thời gian diễn ra kỳ họp; chuẩn bị loa đài, phục vụ kỳ 

họp. 

V. YÊU CẦU VỀ THỜI GIAN 

1. Các báo cáo trình tại kỳ họp lấy số liệu chính thức từ ngày 01/01/2022 

đến hết ngày 31/5/2022. 

2. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp hoàn thành và gửi 

về  công chức Văn phòng HĐND&UBND xã tổng hợp chậm nhất ngày  31 /5 /2022. 

          3. Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã nhân bản gửi các Ban HĐND 

xã ngày 03/6 /2022 để thẩm tra. 

4.Các Ban HĐND xã xem xét, thẩm tra xong và gửi về Văn phòng 

HĐND&UBND xã chậm nhất ngày 8/6/2022. 

 5. Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã có trách nhiệm gửi tài liệu đến 

Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã và các vị đại biểu HĐND xã trong 

ngày 11/6/2022 để nghiên cứu trước. 

Trên đây là Thông báo kết luận nội dung Phiên họp Thường trực HĐND xã 

mở rộng ngày 18/04/2022, Thường trực HĐND xã thông báo đến UBND, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, các ban, ngành, đoàn thể, công chức xã, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan, các vị đại biểu HĐND xã biết, tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TT HĐND huyện;   

- Thường trực Đảng uỷ; HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Thường trực Ủy ban MTTQVN xã; 

- Công chức chuyên môn xã; 

- Các ban, ngành, đoàn  thể xã.  

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị: Trường học; Trạm Y tế xã; 

 - Trạm KL địa bàn xã;  

- Các vị đại biểu HĐND xã; 

- Lưu VP HĐND&UBND xã. 

 

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT/CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Thị Nhung 
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