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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của Hội đồng nhân dân huyện tháng 02 năm 2022 

 

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát các cơ quan hữu 

quan trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của 

HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Xem 

xét, giải quyết kịp thời các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của 

UBND huyện, để tạo điều kiện thuận lợi cho UBND huyện và các cơ quan chức 

năng triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.   

2. Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022 theo kế 

hoạch của huyện. Tổ chức kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động của HĐND các 

xã năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND huyện triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, chuẩn bị các điều kiện để 

tiến hành các cuộc giám sát chuyên đề trong quý I năm 2022 theo kế hoạch. 

3. Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri theo chuyên đề 

về công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Gia. Kiểm tra, giám sát việc 

giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Xây dựng và triển khai kế 

hoạch thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng hoạt động cho lãnh 

đạo HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND các xã, thị trấn năm 2022. 

4. Các Ban của HĐND huyện thực hiện tốt công tác tham mưu cho 

HĐND huyện theo lĩnh vực phụ trách của các Ban quy định tại Điều 108, Điều 

109 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Các Tổ đại biểu, các 

đại biểu HĐND huyện tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, hoạt 

động tiếp xúc cử tri theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.  

5. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện những kết luận, kiến nghị của 

các Đoàn giám sát đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Thực hiện tiếp 

công dân định kỳ theo quy định; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, giải quyết trả lời đơn thư của công dân theo quy định.  

6. Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan liên quan 

thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ cho các hoạt động của 

HĐND huyện theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; thực hiện tốt công tác đảm 

bảo các điều kiện cho hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện. 
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II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Từ ngày 01/02 đến ngày 04/02/2022 

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện nghỉ 

Tết, trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo quy định. 

2. Ngày 07/02/2022 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện dự Lễ phát động “Tết trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 theo kế hoạch của 

huyện. 

3. Từ ngày 08/02 đến ngày 11/02/2022 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức các hoạt động kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện những kết luận, kiến nghị của các Đoàn giám sát; kiểm 

tra, giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

4. Ngày 10/02/2022 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân theo định kỳ. 

5. Ngày 16/02/2022 

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện dự Lễ giao, nhận quân năm 2022. 

6. Từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2022 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện kiểm tra tình hình, kết quả hoạt 

động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 đối với Hội đồng nhân dân các 

xã: Tam Gia, Xuân Dương, Lợi Bác, Hữu Khánh, Ái Quốc. 

7. Ngày 23/02/2022 

Tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thường kỳ gồm 

nội dung: 

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tình hình, kết quả 

hoạt động tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022. 

- Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tổ chức hội 

nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho lãnh đạo HĐND, lãnh đạo các 

Ban của HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về khắc phục 

những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình 

năm 2021 của tập thể Thường trực HĐND huyện. 

- Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tiếp xúc cử tri 

theo chuyên đề về công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Gia.  

8. Ngày 25/02/2022 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân theo định kỳ. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, thời gian thực hiện cụ 

thể, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân 

huyện chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung trên. 

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết để tổ chức các phiên họp, hội nghị, các cuộc kiểm tra, giám sát, 

khảo sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung thì Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện sẽ thông báo sau./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
- TT Huyện uỷ (b/c); 

- CT, PCT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện ; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TT HĐND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;   

- Các CVVP;                                                               

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hứa Văn Cường 
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