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THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp thứ Mười sáu Hội đồng nhân dân
huyện Châu Thành A, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Thực hiện 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.
Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành A, khoá
XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức thành công kỳ họp thứ Mười sáu khai mạc
vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 16/12/2020, thời gian làm việc 02 ngày tại Hội
trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A.
Đến dự kỳ họp có 26/27 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI và
quý đại biểu khách mời Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đơn vị
huyện Châu Thành A, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng
Đảng, các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện , đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát
Nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Đài truyền thanh huyện; Thường trực
HĐND, UBND các xã, thị trấn và đại diện cử tri các xã, thị trấn tham dự.
Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ Mười sáu đã thực hiện các
nội dung chủ yếu sau:
I.Thông qua các báo cáo:
1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về tình hình phát
triển KT-XH, QP-AN năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của
UBND huyện;
2. Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2020
và chương trình hoạt động của Thường trực HĐND năm 2021;
3. Thông qua báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ
họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ 16, Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và hoạt
động tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021
của UBMTTQVN huyện;
4. Báo cáo tình hình thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương
11 tháng năm 2020, ước thực hiện cả năm 2020 và những nhiệm vụ giải pháp
thực hiện năm 2021;
5. Báo cáo công tác xét xử năm 2020 và phương hướng năm 2021 của
Tòa án nhân dân huyện;
6. Báo cáo tình hình chấp hành Pháp luật và công tác kiểm sát năm 2020
và phương hướng năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện;
7. Báo cáo công tác Thi hành án Dân sự năm 2020 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện;
8. Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm
2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện.
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* Ngoài ra Đại biểu còn nhận được các báo cáo bằng văn bản để
nghiên cứu:
1. Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
2. Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của
Ban pháp chế HĐND huyện;
3. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện;
4. Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện;
5. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và trật tự an
toàn giao thông năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND
huyện.
III. Thông qua các tờ trình và báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND
huyện
1. Thông qua các tờ trình.
1.1 Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
1.2 Tờ trình về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,
chi ngân sách địa phương năm 2020 của UBND huyện;
1.3 Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi
ngân sách địa phương năm 2021 của UBND huyện;
1.4 Tờ trình về phân bổ ngân sách năm 2021 của UBND huyện;
1.5 Tờ trình về kế hoạch phát triển - kinh tế 5 năm 2021-2025 của
UBND huyện;
1.6 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016-2020 của UBND huyện;
1.7 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020
của UBND huyện;
1.8 Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa
bàn huyện của UBND huyện;
1.9 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
của UBND huyện;
1.10 Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về Kế hoạch tổ chức các kỳ
họp thường lệ trong năm 2021.
2. Báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND huyện
2.1 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
2.2 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện.
IV. Chất vấn và trả lời chất vấn
Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện chất vấn các ngành
tại hội trường xoay quanh những vấn đề bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm
đặt ra như: Việc sắp xếp chợ, lấn chiếm hành lang vỉa hè và kế hoạch phục vụ
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Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; thực hiện công tác đảm bảo môi trường và công
tác phát hoang khu dân cư chuẩn bị kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, đón nhận
danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu
2021; việc xử lý rác...Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện đã giải trình tập trung
một số ý kiến của Đại biểu HĐND huyện đặt ra và ý kiến phản ánh của cử tri
trực tiếp tại kỳ họp.
V. Thông qua các nghị quyết
1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 huyện
Châu Thành A;
2. Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa
bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020 huyện Châu Thành A;
3. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi
ngân sách địa phương năm 2021 huyện Châu Thành A;
4. Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2021 huyện Châu Thành A;
5. Nghị quyết về kế hoạch phát triển - kinh tế 5 năm 2021-2025 huyện
Châu Thành A;
6. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Châu Thành A;
7. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm
2020 huyện Châu Thành A;
8. Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa
bàn huyện Châu Thành A;
9. Nghị quyết về việc đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
huyện Châu Thành A;
10. Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về Kế hoạch tổ chức các
kỳ họp thường lệ trong năm 2021 huyện Châu Thành A.
Trên đây là thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười sáu Hội đồng nhân dân
huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề
nghị các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với UBMTTQ VN
huyện, Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, báo
cáo với cử tri về thông báo này, đồng thời tuyên truyền trong Nhân dân tham gia
và giám việc thực hiện nghị quyết tại địa phương./.
Nơi nhận:
- TT HĐND-UBND Tỉnh;
- TT Huyện uỷ-UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các ban, ngành, đoàn thể trong huyện;
- HĐND-UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, QC.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Mơ
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