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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  27/TB-HĐND Kỳ Anh, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 
 

THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Kế hoạch số 10/KH-HĐND, ngày 6/5/2022 của Hội đồng 

nhân dân Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 6 (kỳ 

họp thường kỳ giữa năm 2022), Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, để thực 

hiện các nội dung chủ yếu sau: 

1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

2. Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

3. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới, các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng 

đô thị Kỳ Đồng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

4. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản 

6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

5. Xem xét các báo cáo của UBND huyện về: Kết quả công tác chỉ đạo, 

điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng 

cuối năm 2022; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu 

tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2022; Kết quả giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng 

mắc trong 6 tháng đầu năm 2022; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; 

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

6. Xem xét  các Tờ trình của UBND huyện về: đề nghị thông qua Quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Kỳ Anh; đề nghị thông qua Quy hoạch 

xây dựng vùng huyện Kỳ Anh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất 

bố trí ngân sách xây dựng trụ sở công an xã. 

7. Xem xét các báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND huyện về: 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; 

kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện; kết quả giám sát chuyên đề về thực 
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hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện từ năm 2018 

đến năm 2021. 

8. Xem xét các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi 

cục thi hành án dân sự huyện về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, 

giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

9. Nghe Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện báo cáo về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 

2022. 

10. Xem xét báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ 

họp thứ 6, HĐND huyện. 

11. Xem xét ban hành các Nghị quyết  

11.1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an 

ninh 6 tháng cuối năm 2022 

11.2. Nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 

11.3. Nghị quyết thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kỳ Anh đến 

năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

11.4. Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

huyện Kỳ Anh 

11.5.  Nghị quyết về việc quy định tỉ lệ phần trăm ngân sách huyện, ngân 

sách xã đối ứng xây dựng trụ sở công an xã. 

11.6. Nghị quyết điều chỉnh một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-

2025; 

11.7 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 

năm 2023. 

12. Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

13. Thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. 

Thời gian: 02 ngày, Khai mạc lúc 07h30 ngày 21/7/2022 

Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm hành chính huyện. 

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

Hội đồng nhân dân huyện, cử tri và Nhân dân toàn huyện biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Thường trực UBMTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Lý 
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