
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

                       

 Số:           /HĐND 
V/v hướng dẫn cách thức biểu quyết 

thông qua các nghị quyết HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hồng Lĩnh, ngày 16 tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh. 

 

Thường trực HĐND thị xã đã quyết định triệu tập kỳ họp thứ 3 (kỳ họp giải 

quyết các công việc phát sinh đột xuất) vào lúc 7h30’, ngày 17/8/2021. Tuy nhiên 

hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã có diễn biến phức tạp, kỳ họp không 

tổ chức được theo hình thức tập trung, vì vậy, Thường trực HĐND thị xã hướng dẫn 

biểu quyết thông qua các nghị quyết như sau: 

1. Về hình thức tổ chức kỳ họp  

Chuyển từ họp tập trung sang hình thức thành lập Ban Kiểm phiếu và tiếp 

nhận ý kiến quyết định của đại biểu HĐND thị xã thông qua Phiếu cho ý kiến vào 

các nội dung của kỳ họp và biểu quyết. 

Ban Kiểm phiếu thực hiện tiếp nhận ý kiến thảo luận và biểu quyết của đại 

biểu HĐND vào sáng ngày 17/8/2021.  

1.1. Địa điểm tiếp nhận Phiếu: Hội trường UBND thị xã Hồng Lĩnh. 

1.2. Thời gian tiếp nhận: 

- Từ 7h30’-8h00’: Tổ đại biểu phường Trung Lương; 

- Từ 8h00’-8h30’: Tổ đại biểu phường Đức Thuận; 

- Từ 8h30’-9h00’: Tổ đại biểu phường Bắc Hồng; 

- Từ 9h00-9h30’: Tổ đại biểu phường Nam Hồng; 

- Từ 9h30’-10h00’: Tổ đại biểu phường Đậu Liêu; 

- Từ 10h00’-10h30’:  Tổ đại biểu xã Thuận Lộc. 

2. Về cách thức thảo luận và biểu quyết 

Đề nghị các đại biểu HĐND trên cơ sở nghiên cứu các tờ trình, dự thảo 

Nghị quyết, chương trình, đề án UBND thị xã trình; Báo cáo thẩm tra của Ban 

Kinh tế - Xã hội cho ý kiến và thực hiện biểu quyết thông qua nghị quyết (Phiếu 

gửi kèm văn bản này). Phiếu cho ý kiến và biểu quyết đề nghị đại biểu ký, ghi rõ 

họ tên. 

3. Thường trực HĐND thị xã dự kiến Ban kiểm phiếu gồm các đại biểu sau: 

- Đại biểu Lê Hồng Hạnh - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội; 
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- Đại biểu Nguyễn Quốc Dũng - Phó Trưởng ban Pháp chế. 

Ban kiểm phiếu phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND có trách nhiệm 

tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến và biểu quyết của đại biểu để hoàn thiện các nghị 

quyết ban hành. 

 Lưu ý:  

1. Văn phòng HĐND&UBND sẽ không gửi trực tiếp hướng dẫn đến các đại 

biểu mà gửi qua hệ thống, đề nghị các đại biểu tự in phiếu và thực hiện góp ý và 

biểu quyết. 

2. Đại biểu đến bỏ phiếu theo đúng khung giờ nêu trên, thực hiện đeo khẩu 

trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m và chấp hành nghiêm túc phòng dịch Covid-

19 theo quy định. Đề nghị Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND đôn đốc, hướng dẫn 

thành viên trong Tổ thực hiện. Trong trường hợp Cơ quan, đơn vị có nhiều đại 

biểu thì có thể cử một đại biểu nhận và bỏ phiếu thay. 

3. Đối với phiếu tại mục 3 đề nghị đại biểu cho ý kiến về Ban kiểm phiếu và 

gửi lại cho Thường trực HĐND thị xã qua đại biểu Lê Hồng Hạnh - Phó Trưởng 

ban KT-XH trước 17h00, ngày 16/8/2021. 

Nhận được công văn, đề nghị các vị đại biểu HĐND thị xã triển khai thực hiện./.       

                                 
  Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Thường trực Thị ủy (b/c); 

- Các Ban HĐND thị xã;  

- Văn phòng HĐND-UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Quang Vinh 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
 

KỲ HỌP THỨ 3 

(kỳ họp giải quyết các công việc 

 phát sinh đột xuất)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

                      

PHIẾU CHO Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT 
   của Đại biểu Hội đồng nhân dân về các nội dung trình kỳ họp 

(Đề nghị đại biểu cho ý kiến và biểu quyết vào phiếu này) 
      

 Kính gửi: Chủ toạ kỳ họp. 
 
           Họ và tên đại biểu: ................................................................................. 

Thuộc đơn vị bầu cử: ............................................................................. 

I. Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2030 và 

dự thảo nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thị 

xã Hồng Lĩnh đến năm 2030 

1. Ý kiến thảo luận: 

1.1. Ý kiến đồng tình, cụ thể: 

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

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

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

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

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

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

1.2. Ý kiến không đồng ý, cụ thể: 

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

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

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

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

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

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

1.3. Ý kiến khác, cụ thể: 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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2. Biểu quyết (Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống nếu chọn. 

2.1. Nhất trí thông qua toàn bộ nghị quyết 

2.2. Nhất trí thông qua một phần 

(Ghi rõ nội dung nhất trí thông qua và nội dung cho ý kiến để hoàn thiện thêm) 

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

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

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

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

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

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

2.3. Không nhất trí thông qua 

II. Đề án huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành 

đô thị trung tâm phía Bắc của tỉnh và dự thảo 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 

1. Ý kiến thảo luận: 

1.1. Ý kiến đồng tình, cụ thể: 

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

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

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

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

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

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

1.2. Ý kiến không đồng ý, cụ thể: 

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

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

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

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

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

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

1.3. Ý kiến khác, cụ thể: 

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

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

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

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

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

2. Biểu quyết (Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống nếu chọn. 

2.1. Nhất trí thông qua toàn bộ nghị quyết 

2.2. Nhất trí thông qua một phần 

(Ghi rõ nội dung nhất trí thông qua và nội dung cho ý kiến để hoàn thiện thêm) 

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Không nhất trí thông qua 

III. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Phương án phân bổ kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

1. Ý kiến thảo luận: 

1.1. Ý kiến đồng tình, cụ thể: 

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

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

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

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

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

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

1.2. Ý kiến không đồng ý, cụ thể: 

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

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

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

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

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

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

1.3. Ý kiến khác, cụ thể: 

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

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

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

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

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

2. Biểu quyết (Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống nếu chọn. 

2.1. Nhất trí thông qua toàn bộ nghị quyết 

2.2. Nhất trí thông qua một phần 

(Ghi rõ nội dung nhất trí thông qua và nội dung cho ý kiến để hoàn thiện thêm) 

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

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

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

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

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

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

2.3. Không nhất trí thông qua 

 

                                                                    Hồng Lĩnh, ngày  17   tháng 8  năm 2021 
       

                                                                                     Ký, ghi rõ họ tên  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

 

KỲ HỌP THỨ 3 

(kỳ họp giải quyết các 

 vấn đề phát sinh đột xuất)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  

                      

PHIẾU CHO Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT 
Về dự kiến danh sách ban kiểm phiếu  

      

 Kính gửi: Chủ toạ kỳ họp. 
 

           Họ và tên đại biểu: ................................................................................. 

Thuộc đơn vị bầu cử: ............................................................................. 

Đánh dấu (x) vào ô đồng ý hoặc không đồng ý; ghi tên đại biểu khác vào 

ô ý kiến khác để giới thiệu vào Ban kiểm phiếu. 

 

STT Họ tên  Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác 

1 Nguyễn Quốc Dũng    

2 Lê Hồng Hạnh     

 

                                                                    Hồng Lĩnh, ngày  16  tháng 8  năm 2021 
       

                                                                                     Ký, ghi rõ họ tên  
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