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HƯỚNG DẪN 

Họp và thảo luận Tổ đại biểu  

Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 4 

  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐND, ngày 28 tháng 4 năm 2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân 

dân (HĐND) huyện.  

Thường trực HĐND huyện hướng dẫn họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện trước trước kỳ họp thứ 4, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

Thảo luận các báo cáo và tờ trình do UBND huyện chuẩn bị trình kỳ họp 

thứ 4 HĐND huyện sẽ góp phần cùng với HĐND huyện kiểm điểm tình hình 

thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 

2022, xem  xét ra Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 

năm 2022 và một số vấn đề khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao 

đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. 

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN TỔ:  

1. Các báo cáo, tờ trình thảo luận tại Tổ đại biểu: 

1.1/ Các báo cáo:  

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 

2022 (đã gửi trước). 

- Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, 

chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện Tri Tôn năm 2021. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu 

năm 2022 (đã gửi trước). 

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND 

huyện. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND 

huyện tại kỳ họp 3. 

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu HĐND huyện trước kỳ 

họp thứ 3 HĐND huyện. 
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- Báo cáo chuyên đề về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 6 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật 6 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 

2022. 

- Báo cáo hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu 

năm 2022. 

- Báo cáo việc thực hiện kết luận của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện trước kỳ họp thứ 3. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về 

chương trình giám sát năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. 

- Báo cáo việc thực hiện kết luận của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND 

huyện trước kỳ họp thứ 3. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về 

chương trình giám sát năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về 

chương trình giám sát năm 2021. 

- Báo cáo việc thực hiện kết luận của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND 

huyện trước kỳ họp thứ 3. 

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện trước kỳ họp thứ 4. 

- Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện trước kỳ họp thứ 

4. 

1.2/ Các Tờ trình: 

- Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. 

- Tờ trình về việc thông qua “Chương trình phát triển đô thị Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035”.  

2. Các văn bản còn lại sẽ gửi tại kỳ họp, cụ thể: 

- Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện. 

- Tờ trình thành lập Đoàn giám sát chuyên đề trước kỳ họp giữa năm 2023 

của HĐND huyện. 

- Tờ trình thành lập Đoàn giám sát chuyên đề trước kỳ họp cuối năm 2023 

của HĐND huyện. 

- Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 

15/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn về việc phân bổ chi tiết kế 
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hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa 

phương.  

- Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện về việc phân bổ chi tiết kế hoạch 

đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. 

- Báo cáo chuyên đề về công tác kiểm tra công vụ 6 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2021 của HĐND huyện về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. 

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.  

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện. 

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện.  

- Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trước kỳ 

họp thứ 4. 

- Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện trước kỳ họp 

thứ 4. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ 

họp thứ 4 HĐND huyện.  

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

quyền.  

- Báo cáo giải quyết kiến nghị của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 

4 HĐND huyện. 

- Báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.  

- Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu tại các xã, thị trấn. 

- Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.  

- Các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện.  

- Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ 3 

đến trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện. 

- Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu HĐND huyện 

từ trước kỳ họp thứ 3 đến trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐIỂM HỌP TỔ:  

1. Thành phần tham dự họp tổ: 

- Các vị đại biểu HĐND huyện.  

- Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND huyện. 
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- Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và Trưởng 

các Ban HĐND cấp xã. 

 - Công chức Văn phòng thống kê tại địa điểm tổ chức họp (phụ trách thư 

ký tổng hợp). 

2. Thời gian và địa điểm họp tổ: (theo lịch đính kèm). 

- Từ ngày 09/6 đến ngày 10/6/2022: 

- Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ. 

- Chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND huyện: 

- Thường trực HĐND huyện ban hành Hướng dẫn họp Tổ đại biểu HĐND 

huyện. 

- Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND huyện tham dự theo lịch 

phân công. 

2. Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện: 

- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị số 2, 3, 6, 7 chủ trì họp tổ; 

tóm tắt nội dung thông qua; gợi ý thảo luận và điều hành họp tổ; phối hợp lãnh 

đạo địa phương tổng hợp báo cáo. 

- Mỗi Tổ đại biểu HĐND huyện có ít nhất 01 đề xuất nội dung chất vấn gửi 

về Thường trực HĐND huyện thông qua Văn phòng HĐND – UBND huyện 

(theo mẫu đính kèm), phân công đại biểu phát biểu chất vấn tại phiên chất vấn 

tại kỳ họp thứ 4 HĐND  huyện và có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện trả lời 

chất vấn.  

- Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu, danh sách tham dự họp tổ 

và phiếu tổng hợp đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp 4, đề nghị gửi về Văn 

phòng HĐND – UND huyện tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND trước ngày 

15/6/2022. 

3. Các xã, thị trấn: 

- Thường trực HĐND thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn, Cô Tô và xã Lương Phi 

phối hợp lãnh đạo UBND, UBMTTQVN cấp xã và Tổ trưởng Tổ đại biểu 

HĐND đơn vị số 2, 3, 6, 7 chuẩn bị các điều kiện đảm bảo công tác họp tổ thảo 

luận theo thành phần hướng dẫn và phân công cán bộ tổng hợp báo cáo.  

- Đề nghị UBND cấp xã photocopy tài liệu phục vụ họp Tổ từ hệ thống 

thông tin điện tử của huyện: http://triton.angiang.gov.vn, cũng cấp cho thành 

phần tham dự của địa phương mình.  

- Chế độ họp Tổ: Chi trợ cấp tiền ăn cho mỗi đại biểu dự họp Tổ là 100.000 

đồng/người. UBND cấp xã nơi tổ chức họp Tổ tạm ứng kinh phí chi, sau đó 

quyết toán với Văn phòng HĐND - UBND huyện. 

http://triton.angiang.gov.vn/
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4. Thành phần tham dự, thời gian, địa điểm họp tổ được nêu tại 

Hướng dẫn này thay cho thư mời họp. 

5. Văn phòng HĐND – UBND huyện:  

- Chuẩn bị tài liệu, các điều kiện đảm bảo công tác họp tổ thảo luận theo 

lịch các xã, thị trấn. 

- Cung cấp tài liệu cho đại biểu HĐND huyện và tải lên hệ thống thông tin 

điện tử của huyện: http://triton.angiang.gov.vn. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực 

hiện Hướng dẫn này. 

- Phân công chuyên viên phụ trách, phối hợp phục vụ họp Tổ tại xã, thị 

trấn. 

Trên đây là Hướng dẫn họp và thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện trước 

kỳ họp thứ 4./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã; 

- Văn phòng HĐND – UBND huyện; 

- Lưu: VT, DUH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 
 

Men Sây Ma 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://triton.angiang.gov.vn/
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   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

         HUYỆN TRI TÔN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                     

                                                                
 

     KHÓA XII    Tri Tôn, ngày       tháng      năm 2022        

KỲ HỌP THỨ 4                                  
 

 

PHIẾU CHẤT VẤN 

  

 Họ và tên đại biểu HĐND: ……………………………………………….. 

 Thuộc Tổ đại biểu: ……………………………………………………… 

 Chất vấn (ai, cơ quan, phòng ban, ngành): ………………………………. 
  

  

NỘI DUNG CHẤT VẤN 

....................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................. 

NGƯỜI CHẤT VẤN 

Ghi chú:  

Đề nghị ghi ngắn gọn, rõ ý.  
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TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT CHẤT VẤN  

CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TẠI KỲ HỌP THỨ 4 

 
 

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN: … 

 

STT Nội dung chất vấn Cơ quan trả lời chất vấn Ghi chú 

1 

 

  

 

2 

 

  

 

 

3 

 

  

 

 



Ngày
Thời 

gian
Địa điểm Đại biểu HĐND huyện

Thường trực HĐND, 

Lãnh đạo các Ban HĐND

Buổi

sáng

UBND TT.Cô Tô

(Cô Tô, Núi Tô,       

Ô Lâm, Anh Tức)

- Lộ Vinh Huy

- Châu Kim Liên

- Nguyễn Thị Phương Lan

- Võ Tấn Đỉnh

- Trần Thị Thanh Tuyền

- Phạm Thị Kiều Oanh

- Néang Dâu

- Trần Minh Giang

- Đỗ Văn Cẩm

- Sa Vu Thy

- Nguyễn Thị Phương Lan

- Phạm Thị Kiều Oanh

- Sa Vu Thy

Buổi

chiều

UBND TT.Ba Chúc

(Vĩnh Gia, Lạc Quới, 

Ba Chúc)

- Phạm Minh Hiền

- Nguyễn Ngọc Trác

- Phan Văn Sương

- Ngô Hữu Hạnh

- Võ Văn Ban 

- Hứa Thị Thanh Phượng

- Đào Hồng Nam

- Men Sây Ma

- Nguyễn Văn Sấm

- Ngô Hữu Hạnh

Buổi

sáng

UBND TT.Tri Tôn

( Châu Lăng,         Tri 

Tôn, Tà Đảnh, Tân 

Tuyến)

- Huỳnh Văn Hòa

- Lê Kim Huyền

- Cao Quang Liêm

- Néang Sâm Bô

- Huỳnh Thị Cúc

- Mai Thị The

- Men Sây Ma

- Tiêu Đình Hiếu Nhân Trung 

- Nguyễn Thành Tâm

- Nguyễn Văn Sấm

- Ngô Hoài Nam

- Men Sây Ma

- Nguyễn Văn Sấm

- Ngô Hữu Hạnh

Buổi

chiều

UBND xã Lương Phi

(Lê Trì, Lương Phi,  

Lương An Trà,    Vĩnh 

Phước,)

- Trần Thanh Liêm

- Phạm Thị Ngọc Diệu

- Trần Văn Hợp

- Chau Sơn Hy

- Trần Quốc Cường

- Trần Văn Cường

- Kha Trường Vững

- Nguyễn Thị Phương Lan

- Sa Vu Thy

- Phạm Thị Kiều Oanh

Lịch họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện

(Kèm theo Hướng dẫn số 01 /HD-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2022)

09/6/2022

(Thứ năm)

10/6/2022

(Thứ sáu)



Ngày
Thời 

gian
Địa điểm Đại biểu HĐND huyện

Thường trực HĐND, 

Lãnh đạo các Ban HĐND
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