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1. Chương trình kỳ họp 

2. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động của HĐND 

huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022. 

3. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về dự kiến chương trình giám 

sát của HĐND huyện năm 2023. 

4. Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội - QPAN 6 tháng đầu năm và phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

5. Báo cáo tóm tắt tình hình Kinh tế - Xã hội - QPAN 6 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

6. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.  

7. Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch các nguồn vốn đầu tư năm 2022. 

8. Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025. 

9. Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương 

đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

10. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu 

năm và dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2022. 

11. Thông báo của UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính 

quyền 6 tháng đầu năm 2022 và những kiến nghị đối với HĐND và UBND huyện. 

12. Báo cáo giải trình kiến nghị cử tri trước ký họp thứ 5 HĐND huyện. 

13. Báo cáo giải trình kiến nghị của đại biểu HĐND huyện và Ban Thường 

trực UBMTTQVN huyện (kèm theo báo cáo của Công an huyện, Điện lực Chơn 

Thành, công ty cổ phần cao su Sông Bé). 

14. Các báo cáo thẩm tra theo lĩnh vực được phân công của Ban Kinh tế - 

Xã hội HĐND huyện. 

15. Các báo cáo thẩm tra theo lĩnh vực được phân công của Ban Pháp chế 

HĐND huyện. 

16. Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện. 

17. Kết quả hoạt động của Ban KT – XH HĐND huyện 6 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

18. Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 



19. Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022. 

20. Báo cáo của Viện trưởng VKSND huyện về công tác kiểm sát 6 tháng 

đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

21. Báo cáo của Chánh án TAND huyện về hoạt động của ngành Tòa án 6 

tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

22. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án 

6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

23. Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 (Dự 

thảo lần 1, lần 2).  

24. Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của huyện năm 2022. 

25. Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước của huyện 

năm 2021. 

26. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch các nguồn vốn đầu tư năm 2022. 

27. Nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025. 

28. Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu 

tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

----------000----------- 

 

 


