
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

 
Số:       /HĐND 

 

V/v phân công thẩm tra các 

chương trình, đề án, phương án, dự 

thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Hồng Lĩnh, ngày    tháng 8 năm 2021 

 
 

 
 

 

Kính gửi:  

- Các ban HĐND thị xã; 

 - Văn phòng HĐND-UBND thị xã. 
 

Căn cứ Khoản 2 Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, 

thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐND, ngày 10/8/2021 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 

(kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất) - HĐND thị xã khóa VII, Thường 

trực HĐND phân công việc thẩm tra các chương trình, đề án, phương án, dự thảo 

nghị quyết trình kỳ họp, như sau: 

1. Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra nội dung các văn bản  

- Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2030; Đề án 

huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị trung tâm phía 

Bắc của tỉnh; Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025. 

 -  Các dự thảo nghị quyết   

+ Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng 

Lĩnh đến năm 2030. 

+ Nghị quyết về việc thông qua Đề án huy động nguồn lực xây dựng thị xã 

Hồng Lĩnh trở thành đô thị trung tâm phía Bắc của tỉnh. 

+ Nghị quyết về việc thông qua Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

- Các văn bản, tài liệu liên quan khác: Đề nghị Ban xây dựng kế hoạch 

thẩm tra và chủ động làm việc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp 

tài liệu và trình bày các nội dung liên quan theo quy định tại Điều 111, Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2015. 

2. Ban Pháp chế: Phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra, xem xét 

tính pháp lý của các chương trình, đề án, phương án và nội dung dự thảo nghị 

quyết mà UBND thị xã trình kỳ họp. 

3. Thời gian nhận báo cáo, dự thảo nghị quyết để tổ chức thẩm tra  

Tùy theo tiến độ, đề nghị UBND thị xã và các ngành cung cấp các văn 

bản phục vụ thẩm tra cho các ban HĐND theo phân công trên, thời hạn nhận văn 

bản để phục vụ thẩm tra chậm nhất vào lúc 8h00, ngày 12/8/2021.  
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Lưu ý: Văn bản gửi thẩm tra là văn bản chính thức, có ký và đóng dấu của 

cơ quan trình. Các Ban HĐND thị xã không thẩm tra các văn bản gửi sau ngày 

12/8/2021. Yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND thị xã đôn đốc, tiếp nhận, phô tô 

và gửi tới các thành viên các ban kịp thời.  

4. Thời gian thẩm tra: từ ngày 13/8 đến ngày 16/8/2021. 

Nhận công văn, đề nghị các ban HĐND, Văn phòng HĐND&UBND thị 

xã; các cơ quan, đơn vị có văn bản phục vụ thẩm tra triển khai thực hiện nghiêm 

túc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQ thị xã; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- Lưu: VT. 
 

 TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Nguyễn Quang Vinh 
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