
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ HÀ THANH

   
    Số: 09/ TB - HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Thanh, ngày 16 tháng 6 năm 2022      

 THÔNG BÁO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
kỳ họp thứ ba HĐND xã khoá XX

Kỳ họp thứ ba HĐND Xã  khóa XX tổ chức trong 1 ngày 13/7/2022 
   -  Buổi sáng: Từ 7h 30' đến 11h30'; 
   - Buổi chiều: Từ 13h 0' đến 16h 30’;
   - Khai mạc 7 h30'

          Nội dung: 
   + Buổi sáng: 

              - Ổn định chuẩn bị công tác tổ chức 7 giờ 15 phút 
 I. Kiểm danh đại biểu. 
II. Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
III. Thông qua dự kiến chương trình kỳ họp.

          IV. Khai mạc kỳ họp.
           V. Hội đồng nhân dân xã thông qua các nội dung.

1. Thường trực HĐND xã: 
    - Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả công tác của Thường trực 

HĐND, hai Ban HĐND xã 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2022.

    - Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Xã hội; Báo cáo thẩm tra của ban 
pháp chế.

    - Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
2. Ủy ban nhân dân xã: 

             - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
đầu  năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

  - Báo cáo Quyết toán thu, quyết toán chi ngân sách năm 2021.
  - Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu 

năm,nhiệm vụ  thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.
  - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022;
  - Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn xã Hà Thanh giai 

đoạn 2022 - 2025.
  - Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022.

  - Báo cáo 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 việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng 
đầu năm 2022.



    - Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã: Thông báo của UBMTTQ xã về công tác 

tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.
      VI. Đồng chí lãnh đạo huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo kỳ họp.
      VII. Đồng chí Chủ tịch HĐND xã tiếp thu ý kiến và phát biểu. 
      VIII. Thảo luận, chất vấn tại hội trường.

+ Buổi chiều:
- Từ 13h30' đến 16h30’:
1.  Tiếp tục Thảo luận, chất vấn tại hội trường.
2. Chủ tịch UBND xã tiếp thu ý kiến và phát biểu;
3. Thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết kỳ họp.
4. Hội đồng nhân dân xã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết

          5.  Bế mạc kỳ họp.
Trên đây là dự kiến thời gian, nội dung chương trình tổ chức kỳ họp 

thứ ba  HĐND xã  khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.     

Nơi nhận
- Thường vụ Đảng uỷ xã ( để b/c )
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã; 
- UB MTTQ xã; ban CT MT thôn;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP            

  
  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
               KT CHỦ TỊCH
             PHÓ CHỦ TỊCH

               Phạm Văn Thùy
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