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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Xét Tờ trình số     /TTr-HĐND ngày   tháng   năm 2021 của Thường trực Hôị 

đồng nhân dân t ỉnh; Báo cáo thẩm tra số     /BC-HĐND-PC ngày     tháng   năm 

2021 của Ban pháp chế Hôị đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hôị 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các kỳ họp 

thường lệ của Hôị đồng nhân dân tỉnh năm 2022. 

Điều 2. Thường trực Hôị đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban 

của Hôị đồng nhân dân  tỉnh, các Tổ đại biểu Hôị đồng nhân dân  tỉnh, các đại biểu 

Hôị đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm 

đảm bảo tổ chức, thực hiện Nghị quyết này. 

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc triển khai 

thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hôị đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ họp 

thứ 3 thông qua ngày     tháng     năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng QH, Văn phòng CP; 

- TTTU, TTHĐND, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- LĐVP, các phòng chức năng; 

- Lưu: VT.            

 

           CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Huỳnh Thị Hằng   

DỰ THẢO 
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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hôị đồng nhân dân tỉnh năm 2022 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày      tháng 12 năm 2021 

của Hôị đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

tạo sự thống nhất, đồng bộ, chủ động trong hoạt động của Hôị đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân  dân tỉnh và các cơ quan liên quan nhằm tập trung các công 

việc trọng tâm, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu, hoàn thiện các văn bản trình 

các kỳ họp Hôị đồng nhân dân tỉnh năm 2022 đạt chất lượng, hiệu quả; 

b) Rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các kỳ họp Hôị 

đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hôị đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản khác có liên quan; 

c) Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm tổ chức tốt các kỳ họp Hôị 

đồng nhân dân tỉnh những năm tiếp theo.  

2. Yêu cầu 

Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân 

tỉnh phải được tiến hành đúng quy trình, thủ tục, thời gian pháp luật quy định và 

đảm bảo chất lượng. 

II. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội 

đồng nhân dân tỉnh năm 2022 

1. Hình thức 

Kỳ họp của Hôị đồng nhân dân tỉnh được tổ chức theo phiên họp toàn thể 

tại Hội trường và các phiên họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 2 kỳ họp thường lệ (kỳ họp 

giữa năm và cuối năm 2022). 

2. Thời gian   

a) Kỳ họp giữa năm 2022: dự kiến tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 7 

năm 2022; 

b) Kỳ họp cuối năm 2022: dự kiến tổ chức vào tuần thứ nhất của tháng 12 

năm 2022. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh. 
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III. Thành phần tham dự các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân 

tỉnh năm 2022 

1. Đại biểu Hôị đồng nhân dân tỉnh khóa X. 

2. Khách mời: 

a) Đại diện Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn 

phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ; 

b) Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

c) Nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

d) Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 

e) Các đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh; 

ê) Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 

g) Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

h) Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và một số doanh 

nghiệp có liên quan; 

i) Đại diện lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân (nơi không có người đứng 

đầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh), Thường trực Hội đồng nhân dân và đại 

diện cử tri các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 

k) Đại diện lãnh đạo Văn phòng:  Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;  

l) Lãnh đạo các phòng và chuyên viên: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

m) Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Đài 

Truyền thanh thành phố Đồng Xoài, Thường trú Báo nhân dân, Thông tấn xã 

Việt Nam tại tỉnh Bình Phước. 

Ngoài ra, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ tình hình thực tế 

của địa phương, có thể quyết định mời thêm các thành phần khác tham dự kỳ họp. 

IV. Nội dung các kỳ họp 

1. Kỳ họp giữa năm 2022 

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo công tác 6 tháng 

đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; 

b) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; công tác phòng, 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của 

cử tri; kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước; kết quả thực hiện 

các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời 

gian giữa hai kỳ họp; 
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c) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021; tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại 

phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp; 

d) Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết 

quả kỳ họp giữa năm 2022 của Quốc hội khóa XV; 

đ) Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; 

e) Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chương trình giám sát của Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm 2023; 

ê) Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan 

đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thuộc 

thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của 

Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

g) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể xem xét, quyết định một số vấn đề 

khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

2. Kỳ họp cuối năm 2022 

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo công tác năm 

2022 và chương trình công tác năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 

dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; 

b) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách 

nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết 

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

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện những 

vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước; kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với 

Thường trực Hội đồng nhân dân trong thời gian giữa hai kỳ họp; 

c) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tổng hợp ý 

kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ 

họp; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tình hình đại biểu tham gia 

hoạt động của HĐND tỉnh; 

d) Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết 

quả kỳ họp cuối năm 2022 của Quốc hội khóa XV; 

đ) Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; 
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e) Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan 

đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thuộc 

thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của 

Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

ê) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể xem xét, quyết định một số vấn đề 

khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác xây dựng, chuẩn bị các 

văn kiện trình kỳ họp và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức kỳ 

họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị và gửi báo cáo, tờ trình, dự thảo 

nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian 

theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa 

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

quyền địa phương năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020 và kết quả hội nghị liên tịch trước mỗi kỳ họp. 

3. Thường trực Hôị đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hôị đồng nhân dân tỉnh 

căn cứ nội dung của Kế hoạch đã được thông qua tại kỳ họp này để xây dựng kế 

hoạch, tiến hành giám sát, thẩm tra và chuẩn bị báo cáo trình kỳ họp; đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp. 

4. Các đại biểu Hôị đồng nhân dân tỉnh tham dự đông đủ các phiên họp của 

kỳ họp theo quy định và tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến để các kỳ 

họp Hội đồng nhân dân tỉnh đạt kết quả cao. 

5. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hôị đồng nhân dân tỉnh tham 

mưu chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo việc tổ chức các kỳ họp đạt chất 

lượng; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan 

trong việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp./. 

 


