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THÔNG BÁO 

 Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XXI 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015; 

 Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của HĐND huyện Tủa 

Chùa về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021; 

 Sau khi thống nhất với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQVN huyện, các Ban của HĐND huyện và các ngành có liên quan, 

Thường trực HĐND huyện thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2, 

HĐND huyện khoá XXI như sau: 

I. NỘI DUNG 

1. Thường trực Huyện ủy: Phát biểu chỉ đạo kỳ họp. 

2. Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh 

khóa XIV. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Thông báo về hoạt động 

của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri và Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND huyện. 

4. Xem xét các báo cáo 

4.1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. 

4.2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thu, chi NSĐP 6 tháng cuối năm 2021. 

4.3. Báo cáo thuyết minh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020. 

4.4. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyện. 

4.5. Báo cáo kết quả phối hợp giữa thường trực HĐND và UBND huyện 

trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 14, HĐND huyện 

khóa XX đến kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI. 

4.6. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 
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4.7. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

4.8. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

4.9. Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

4.10. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, 

HĐND huyện khóa XXI. 

4.11. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, 

HĐND huyện khóa XXI. 

4.12. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND huyện. 

4.13. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về kết quả 

thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND huyện về 

tăng cường công tác lãnh đạo trong quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý tài 

nguyên đất, khoáng sản; nâng cao hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường trên địa 

bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2016-2020. 

4.14. Báo cáo kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

4.15. Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

4.16. Báo cáo kết quả công tác thi hành án 6 tháng đầu năm; phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

4.17. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2021 của các Ban HĐND huyện. 

5. Xem xét, thông qua các nghị quyết do Thường trực HĐND huyện trình 

5.1. Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND huyện khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

5.2. Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện 

năm 2022. 

5.3. Nghị quyết đối với kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về 

thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND huyện về 

tăng cường công tác lãnh đạo trong quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý tài 

nguyên đất, khoáng sản; nâng cao hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường trên địa 

bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2016-2020. 

6. Xem xét, thông qua các nghị quyết do UBND huyện trình 

6.1. Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021. 
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6.2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020. 

6.3. Nghị quyết về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân 

lực giai đoạn 2020-2025. 

6.4. Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy mô hình 

kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, giai đoạn 2021-2025. 

6.5. Nghị quyết về quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị tài nguyên 

và bảo vệ môi trường, giai đoạn 2020-2025. 

6.6. Nghị quyết về phát triển đô thị thị trấn Tủa Chùa và trung tâm các xã, 

giai đoạn 2020-2025. 

6.7. Nghị quyết về hủy bỏ danh mục đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 

Trường PTDTBT TH Mường Đun, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa 

6.8. Nghị quyết về điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình sửa 

chữa, nâng cấp trụ sở làm việc các cơ quan trực thuộc UBND huyện: Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và 

trụ sở cũ của Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Tủa Chùa. 

6.9. Nghị quyết về điều chỉnh nội dung hạng mục công trình khắc phục hậu 

quả thiên tai kè chắn đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên. 

7. Chất vấn và trả lời chất vấn. 

8. Một số nội dung khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Dự kiến 02 ngày, từ ngày 28-29/7/2021. 

2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

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

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện;                                                              

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa XX; 

- TAND, VKSND, Chi cục THA Dân sự huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - TT - TH huyện (thông báo) 

- Lưu: VT.                                                                                                         

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Páo 
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