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KẾ HOẠCH 
chuẩn bị kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII 

(Kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất) 

 

Căn cứ Điều 78, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ khoản 31, Điều 2, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 

chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị uỷ; sau khi xem xét đề 

nghị của UBND thị xã tại Công văn số 1076/UBND-VP, ngày 10/8/2021 về việc 

đăng ký nội dung trình kỳ họp HĐND thị xã khóa VII để giải quyết công việc 

phát sinh đột xuất, Thường trực HĐND thị xã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp 

thứ 3 (Kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất) - Hội đồng nhân dân 

khóa VII, như sau: 

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất) – HĐND 

thị xã khóa VII phải được tổ chức đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và tuân thủ các 

quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt 

động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đồng thời, phù hợp 

với tình hình thực tiễn của địa phương và diễn biến của dịch bệnh Covid-19. 

 II. NỘI DUNG  

1. Xem xét các đề án, chương trình do UBND thị xã trình, gồm: 

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

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

thị trung tâm phía Bắc của tỉnh. 

1.3. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

 2.  Xem xét và ban hành các nghị quyết về:   

2.1. Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thị xã 

Hồng Lĩnh đến năm 2030. 
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 2.2. 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 . 

2.3. Nghị quyết về việc thông qua Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

  III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

  1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến sáng ngày 17/8/2021. 

 2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Hồng Lĩnh. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thường trực HĐND thị xã 

 - Phân công các ban HĐND thị xã thẩm tra các đề án, chương trình, 

phương án, dự thảo Nghị quyết. 

 - Ban hành các văn bản liên quan để chuẩn bị cho kỳ họp. 

- Bảo đảm kinh phí tổ chức kỳ họp. 

 2. UBND thị xã 

- Chỉ đạo và phân công các phòng, ban, ngành chức năng chuẩn bị các 

chương trình, đề án, phương án, dự thảo nghị quyết đảm bảo theo luật định và 

gửi tới Thường trực HĐND thị xã, các ban HĐND, đại biểu HĐND thị xã để 

thẩm tra và cho ý kiến chậm nhất vào 8h00 ngày 12/8/2021;  

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá - Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử 

Thị xã thông báo công khai thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 (Kỳ 

họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất) - Hội đồng nhân dân khóa 

VII theo luật định.  

3. Các ban HĐND thị xã 

Phối hợp tổ chức thẩm tra Chương trình, Đề án, Phương án, dự thảo 

Nghị quyết trình tại kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND thị xã, 

hoàn thành và gửi kết quả thẩm tra về Thường trực HĐND thị xã chậm nhất 

vào sáng ngày 16/8/2021.  

4. Các tổ đại biểu HĐND thị xã 

Tiến hành nghiên cứu, thảo luận Tổ liên quan đến các nội dung Chương 

trình, Đề án, Phương án, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Phân công đại diện 

Tổ tham gia thảo luận tại kỳ họp về các nội dung trên . 

5. Văn phòng HĐND - UBND thị xã 

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, khánh tiết; tiếp nhận, in ấn tài 

liệu kỳ họp. Gửi tài liệu kỳ họp đến các đại biểu HĐND theo luật định; gửi 

quyết định triệu tập kỳ họp tới các đại biểu HĐND thị xã vào ngày 10/8/2021; 
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- Tham mưu, chuẩn bị các văn bản liên quan đến kỳ họp trình Thường 

trực HĐND thị xã xem xét, quyết định. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức thứ 3 (Kỳ họp giải quyết các vấn đề phát 

sinh đột xuất) - HĐND thị xã khóa VII, yêu cầu UBND thị xã, các ngành, các 

cơ quan, đơn vị liên quan và đại biểu HĐND thị xã căn cứ kế hoạch triển khai 

thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Thường trực Thị ủy; 

- UBND thị xã;  Uỷ ban MTTQ thị xã;  

- Các ban HĐND thị xã; 

- Các đại biểu HĐND thị xã; 

- Văn phòng: Thị uỷ, HĐND-UBND thị xã;  

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ phường, xã; 

- TT VH-TH thị xã; Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Vinh 
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