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* Địa điểm: Hội trường huyện.
MỤC

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

A. THỦ TỤC KHAI MẠC KỲ HỌP

1

Chào cờ, cử Quốc ca
Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần
tham dự kỳ họp
- Mời Chủ tọa lên vị trí làm việc.
- Phân công thư ký kỳ họp.

2

Phát biểu khai mạc kỳ họp

3

Thông qua dự kiến chương trình kỳ họp

4

Biểu quyết thông qua chương trình kỳ
họp.

Ban Tổ chức

Chủ tịch HĐND huyện
PCT.HĐND huyện
Đại biểu HĐND huyện

B. NỘI DUNG KỲ HỌP
I. Các nội dung được trình bày tại hội trường
1

Báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp
thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X

Đại diện Tổ Đại biểu
HĐND tỉnh ứng cử trên
địa bàn huyện

2

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6
tháng đầu năm 2022, chương trình hoạt
động 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Lưu Văn Long
(PCT. HĐND huyện)

3

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2022 (tóm tắt).

Ông Võ Thành Giàu
(CT. UBND huyện)

4

Thông báo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến
Bà Võ Thị Kim Nghĩa
nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp
(CT.UBMTTQVN huyện)
thường lệ giữa năm 2022.

2

1. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi
ngân sách Nhà nước năm 2021.
2. Báo cáo về việc ước thực hiện thu, chi
ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và
kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối
năm 2022.

5

3. Báo cáo điều chỉnh thu, chi ngân sách
và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước
năm 2022.
4. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch
đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Đỗ Văn Thanh
(Ủy viên UBND huyện Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch)

5. Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư
công năm 2022.
6. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự
án: Xây dựng mới Trung tâm hành chính
công huyện Bàu Bàng.
Ông Trần Xuân Lộc
(Trưởng ban Kinh tế - Xã
hội của HĐND huyện)

6

Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo
được phân công của Ban Kinh tế - Xã hội
của HĐND huyện.

7

Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo
Ông Vũ Văn Nam
được phân công của Ban Pháp chế của (Trưởng ban Pháp chế của
HĐND huyện.
HĐND huyện)

8

1. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của
các Tổ đại biểu HĐND huyện về nội dung
trình kỳ họp. (nếu có)
2. Báo cáo giải trình của Thường trực
HĐND và các Ban của HĐND huyện về ý
kiến đóng góp của các Tổ đại biểu HĐND
huyện. (nếu có)

Ông Lưu Văn Long
(PCT. HĐND huyện)

II. Thảo luận các nội dung tại kỳ họp
III. Chất vấn và trả lời chất vấn

1

Chủ tịch HĐND huyện (chủ tọa kỳ họp)
yêu cầu các đại biểu thảo luận; các cơ Ông Nguyễn Thanh Khiêm
quan, đơn vị trả lời, giải trình ý kiến chất (Chủ tịch HĐND huyện)
vấn của đại biểu.

3

2

- Nêu nội dung chất vấn
- Trả lời chất vấn

- Đại biểu HĐND
- Người trả lời chất vấn

3

Chủ tịch UBND huyện giải trình thêm sau
khi các cơ quan, đơn vị trả lời chất vấn.

4

Chủ tịch HĐND huyện (chủ tọa kỳ họp) kết Ông Nguyễn Thanh Khiêm
luận phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.
(Chủ tịch HĐND huyện)

Ông Võ Thành Giàu
(Chủ tịch UBND huyện)

IV. Trình bày các tờ trình
1

1. Tờ trình về chương trình giám sát của
HĐND huyện năm 2023. (kèm theo dự
thảo Nghị quyết).
1. Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu thực
hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân
giai đoạn 2022-2025 (kèm theo dự thảo
Nghị quyết).
2. Tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu “tỷ
suất giảm sinh” 0,15‰ thay bằng chỉ tiêu
“tăng tỷ suất sinh thô” 0,30‰ so với năm
2021 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

Ông Lưu Văn Long
(PCT.HĐND huyện)

Ông Nguyễn Phú Cường
(PCT.UBND huyện)

1. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán
ngân sách nhà nước năm 2021. (kèm theo
dự thảo Nghị quyết).
2. Tờ trình về việc điều chỉnh Nghị quyết
số 52/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của
HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công
năm 2022. (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

2

3. Tờ trình về việc dự kiến kế hoạch đầu
tư công năm 2023. (kèm theo dự thảo
Nghị quyết).
4. Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án:
Xây dựng mới Trung tâm hành chính
công huyện Bàu Bàng. (kèm theo dự thảo
Nghị quyết).
5. Tờ trình về việc giao dự toán ngân sách
huyện, ủy thác sang Ngân hàng Chính
sách xã hội huyện Bàu Bàng để thực hiện
việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách
vay vốn năm 2022 (kèm theo dự thảo
Nghị quyết).

Ông Đỗ Văn Thanh
(Ủy viên UBND huyệnTrưởng phòng Tài chính Kế hoạch)

4

6. Tờ trình về việc giao dự toán ngân sách
huyện tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới và
nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ
nông dân giai đoạn (2017-2020) đến năm
2025 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).
4

Báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo
Nghị quyết đã được phân công cho Ban
Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện.

5

Thảo luận các dự thảo Nghị quyết

Ông Trần Xuân Lộc
(Trưởng ban Kinh tế - Xã
hội của HĐND huyện)

V. Thông qua các nghị quyết của kỳ họp
1. Nghị quyết về chương trình giám sát
của HĐND huyện năm 2023.
1

2. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị
của cử tri gửi đến kỳ họp 3 HĐND huyện
khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Minh Vương
(Thư ký kỳ họp)

3. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết
toán ngân sách nhà nước năm 2021.
1. Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị
quyết số 52/NQ-HĐND ngày 16/12/2021
của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư
công năm 2022.
2

2. Nghị quyết về việc dự kiến kế hoạch
đầu tư công năm 2023.

Ông Nguyễn Hoàng Duy
(Thư ký kỳ họp)

3. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trung
tâm hành chính công huyện Bàu Bàng.
1. Nghị quyết về việc giao dự toán ngân
sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng
Chính sách xã hội huyện Bàu Bàng để
thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình
chính sách vay vốn năm 2022.
3

2. Nghị quyết về việc giao dự toán ngân
sách huyện tiếp tục thực hiện Đề án đổi
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ
hỗ trợ nông dân giai đoạn (2017-2020)
đến năm 2025.
3. Nghị quyết về việc thông qua chỉ tiêu
thực hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn

Ông Trần Đình Hòa
(Thư ký kỳ họp)

5

dân giai đoạn 2022-2025.
4. Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu
“tỷ suất giảm sinh” 0,15‰ thay bằng chỉ
tiêu “tăng tỷ suất sinh thô” 0,30‰ so với
năm 2021.
4

Biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

C. CÔNG TÁC NHÂN SỰ
Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về
việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung
1
chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm
kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND huyện

Ông Võ Thành Giàu
(Chủ tịch UBND huyện)

2

Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình

Đại biểu HĐND huyện

3

Giới thiệu số lượng và nhân sự để HĐND
biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu

Ông Lưu Văn Long
(PCT.HĐND huyện)

4

Thảo luận và biểu quyết thông qua số
lượng và thành phần Ban kiểm phiếu

Đại biểu HĐND huyện

5

Thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu
cử

Ban kiểm phiếu

6

Ban kiểm phiếu công bố kết quả

Ban kiểm phiếu

7

Trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận
kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy
viên UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ
2021-2026

Ông Nguyễn Hoàng Duy
(Thư ký kỳ họp)

8

Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết
xác nhận kết quả bầu cử.

Đại biểu HĐND huyện

D. BẾ MẠC KỲ HỌP
1

Phát biểu bế mạc kỳ họp.

2

Chào cờ Bế mạc

Ông Nguyễn Thanh Khiêm
(Chủ tịch HĐND huyện)
Ban Tổ chức

* Các nội dung gửi đại biểu nghiên cứu gồm:
- Báo cáo của UBMTTQVN huyện về tình hình Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.
- Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng
cuối năm 2022 của hai Ban HĐND huyện.

6

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng
đầu năm 2022 và nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi
đến kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp
thứ 3 - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng
đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện về Công tác thực
hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2022.
- Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác Tòa
án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công
tác thi hành án 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6
tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Bàu
Bàng 6 tháng đầu năm 2022./.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

