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so: 34 IIB-HDND C1a Lô, ngây 03 tháng 6 nàm 2020 

THÔNG BAO 
Dir kin chirong trInh, ni dung ki hçp thfr 13 HBND th xã khóa V 

nhiêm k 2016 - 2021 

Thng trtrc HDND thi xâ dã hQp dé tháo 1wn các ni dung, chuong trinh 
phc vii kS'  hçp thu 13 HDND thj xAkhóa V nhim k' 2016-2021; cv thênhusau: 

I. Thôi gian, dja dim di kin k5 hQp thfr 13: 
1. Thôi gian: Dr kin trong 1,5 ngày, tr ngày 21 dn 24/7/2020. 

2. Ba dim: Hi trtxYng so i ca quan Thj üy. 
II. Thành phn tham thy: Dr kin Co 130 di biu. 
- Thu?ng truc HDND Tinh, dai biu HDND tinh bâu trên dja bàn; di 

bi&i HDND Tinh theo dOi Cira Là. 
- Dai biu HDND thj xã khóa V, nhim k 2016 - 2021. 
- Các ding chI üy viên BTV Thi üy, länh do các ban xây dirng Dáng; 

Van phong thi üy; 
- Thu&ng trrc UBMTTQ thj xã, các doàn th thj xà, các hOi; 
- Trthng các phàng, ban, ngành, dan vj th xa; 
- ChU tich, PCT HDND, hü tjch UBND, ChU tjch UBMTTQ 7 phi.ràng. 
III. Các ni dung trInh tii hi nghj. 
1. Vê báo cáo, thông báo: 
1.1. Báo cáo cüa UBND thj xã v kEt qua thrc hin các nhim vv, mvc 

tiêu phát trin kinh t - xa hi, quc phông - an ninh 6 tháng du näm; Nhim 
vi,1, giái pháp chü yu 6 tháng cui näm 2020. 

1.2. Báo cáo cüa UBND thj xa v tInh hInh thvc hin d toán thu ngãn 
sách Nhà nuOc trên da bàn, chi ngân sách thj xã 6 tháng du nám; nhim vv, 
giãi pháp 6 tháng cui näm 2020. 

1.3. Báo cáo cüa UBND thj xãv quy& toán ngân sách näm 2019. 
1.4. Báo cáo cüa UBND thj xä v kt qua thrc hin du Pr xay di,rng ca 

bàn 6 tháng du näm, nhim vi, giái pháp 6 tháng cui näm 2020. 
1.5. Báo cáo cüa UBND thj xã v kt qua cong tác thanh tra, tiëp dan, giãi 

quyt dan thu khiu nai,  th cáo cüa cong dan 6 tháng du näm; nhim vi 6 thang 
cui näm 2020. 

1.6 Báo cáo kt qua giái quyt các kin nghj cüa cu tn truc, trong và sau 
k' hp thfr 12 HDND thj xa. 
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1.7. Báo cáo cüa Vién Kim sat nhân dan thj xä v cong tác kim sat 6 

tháng du näm; nhim vi 6 thàng cui nãm 2020. 

1.8. Báo cáo cüa Toà an nhân dan thj xã v cOng tác xét xir 6 tháng du 

näm; nhim vi 6 tháng cui näm 2020. 

1.9. Báo cáo cüa Chi c1ic thi hành dan sij thj xã v cong tác thi hành an 

dan sr 6 tháng dAu nãm, nhim viii 6 tháng cui näm 2020. 

1.10. B cáo kt qua ho?t d)ng cüa iT HDND, các Ban HDND, các t cti biu 

HDND, các dui biu HDND Th xã 6 tháng du, nhim vi1 6 thang cui näm 2020. 

1.11. Báo cáo th.m tra cüa Ban Kinh th - X hi HDND thj xã v các linh 

vrc cüa Ban theo quy ch& 

1.12. Báo cáo th.m tra cña Ban Pháp ch HDND thj xã v các linh vrc 

cüa Ban theo quy ch. 

1.13. Các báo cáo kt qua giám sat cüa Thu&ng trrc HDND thj xâ v D 

an ch bin thüy hái san vâ phát 1rin lang ngh tr näm 2016 dn nay; Ban Pháp ch 

HDND thi xa báo cáo kt qua giám sat Vic trin khai, kt qua thirc hin các ni 

dung, kt Iun; các kin ngh d xuAt cüa Doàn giám sat do Ban Pháp ch thirc hin 

tr 30/7/20 16 dn ht näm 2019; Ban KT - XI-J HDND thj xä báo cáo két qua giám 

sat giám sat cong tác bàn giao, quãn 1', si'r d1ing tài san cOng tai  các dorn vj sr 

nghip, hành chInh trên dja bàn thj xã. 

1.14 Báo cáo tng hcp kin cüa cir tn tai cuc tip xUc dai biu HDNID thj 

xã tnràc k hQp thtr 13 HDND thj xã khóa V. 

1.15. Thông báo cüa UBMTTQ thj xä v cong tác tham gia xây dirng chfnh quyèn 

vànhthig kinnghj cua UBMUQ thi  xa d6i vóiHDNDvàUBND thjxä 

1.16. Nghe dai  bi&i HDND Tinh b.0 trén dja bàn thj xã báo cáo kt qua 

k hçp thir 15 HDND Tinh khOa XVII, nhim k' 2016 - 2021. 

2. V To trinh: 

2.1. T trInh cüa UBND tht xã v vic phê chuAn quyt toán thu ngan 

sách nba rnrâc trên dja bàn, quyt toán chi ngán sách thj xã näm 2019. 

2.2. T tninh cüa UBND thj xã v thiic hin thim vi 6 tháng cu& näm 2020. 

2.3. Th trInh v& vic min nhim và bu b sung chirc danh Phó chü tjch 

UBND nhim kS'  2016-2021. 

2.4. T trinh v vic cho thôi lam dai  biu HDND khóa V và Ciy viên UBND, 

nhim k' 2016-2021. 

2.5. Th trinh v vic min thim và bAu b sung chirc danh Phó chü tjch 

1-]DND nhiêm k' 2016-2021. 
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2.6. T trInh v vic min nhim vã bAu b sung Uy viên UBND thj xã 

nhimkS' 2016-2021. 

3. Ye Nghj quyt: 

3.1. Nghj quy& cUa HDND th xã v vic phé chuAn quyt toán thu ngân 

sách nhà rnrc trên dja ban, quyt toán chi ngân sách thj xã näm 2019. 

3.2. Nghj quyt cüa I-IDND thj xv thirc hin nhim vit 6 tháng cui nam 2020. 

3.3. Nghj quyt cüa HIDND thi x v vic cho thôi lam dai  biu I-IDND khóa 

V vâ Uy viên UBND, thim k 2016 - 2020. 

3.4. Nghj quy& cüa HDND thj x v vic min nhim PCT HDND thj xã 

khóaV, nhim k 2016-2021. 

3.5. Nghj quy& cüa HDND thj xä v vic bu b sung PCT HDND th xã 

khóaV, nhimk 2016-2021. 

3.6. Ngh quyt cUa HDND th x v vic min nhim PCT UBND th x 

khOa V, nhim k3i 2016-2021. 

3.7. Nghi quyt cüa HDND th xa v vic bAu bi sung PCT UBND thj xã 

khóaV,nhimk' 2016 -2021. 

3.8. Nghj quyt cüa HDND thi xã v vic min thim Uy viên UBND thj xa, 

nhim k' 2016 -2021. 

3 9 NghI quyêt cua HDND thi xà ye viêc bâu bô sung Uy vien UBND thi xâ, 

nhiêm k' 2016-2021. 

4. Chtvn và trã Iôi cht van 
IV. Phân cong chun bj ni dung kr hçp: 
1. UBND th xA chu.n bj các báo cáo miic 1.1 dn 1.6 và dir tháo tY trinh, 

mic 2.1,2.2 ,2.5,2.6; Nghj quyt mvc  3.1,3.2,3.7,3.8,3.9. 

2. Thiimg ti-crc HDND, các ban I{DND thj xa chuân bj báo cáo tr mic so 

1.10 dn s 1.14 vâ T? trInh, mic 2.3,dOn 2.5, dr thão Nghj quyt 3.3 dn 3.5. 

3. UBMTTQ thj xâ: ChuAn bj ni dung miic 1.15. 

4. Vién kim sat nhân dan thi xã chun bj báo cáo m1ic s 1.7 

5. Tôaánnhãnd.nthxächunbjbáo cáomiicsO 1.8 

6. Chi cuc thi hành an dan su chun bi báo cáo mvc  s 1.9 

V. Phân cong nhim vu: 
UBND thj xã, các cG quan lien quail, UBMTTQ thj x hoàn thành các báo 

cáo, t?Y trInh, các nghj quyt ducic phán cong gUi v Thithng tnrc HDND thj xa, 
hai Ban HDND thj xa d thm tra theo qui djnh tnisc ngày 05/7/2020. 
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Các Ban HDNID Thi xà tin hnh th.m tra các báo cáo và chuân bj báo 
cáo dam báo chit hrcmg, gfri thing thai gian quy djnh; tip rihn kin phân ánh 

cüa tn qua di.thng day nóng... 
Van phóng HDND - UBND thi xã th.m djnh các van ban, hoàn thin ho 

so cüa kS'  hçp thir 13 gri cho dai  biu HDND th xã nghiên ciru tnró'c 7 ngáy k 

tr ngày khai mac  k' h9p. 
Truc và trong qua trInh din ra kt  h9p thir 13 HDND thi. xä tip nhn kin 

nghj, phân ánh, thông tin cüa cCr tn thông qua dixàng day nóng, qua s din thoi: 
1 .Bà Sm Thj Mgi - Phó Tnxng ban pháp ch HDND thi. xã: 

0945.218.671. 
2. Ong Nguyn D.0 Ha - Phó Tm&ng ban kinh t - xä hi HDNDthi. xã: 

0904.654.457 
Trên day là thông báo di7r kin ni dung, chuong trInh k' h9p thir 13 

HDND thj xã khóa V nhim kt 2016-2021; các co quan, don vj trên co sá' chirc 

näng, nhim vi chun bi.  tt các ni dung phc vçi k' hpp./. 

Noi nhân 
-IT HDND tinh (b/c); 

-U TM y, HDND thj xâ; 
-UBND thi. x; 
-UBMT T qu6c thi xA; 
-Viên kim sat nhãn dan thi xà; 

-TàannhândânthIxã; 
-Chi cue thi an thj xä; 
-Các ca quan, dan vi.  lien quan; 

-Dai biu HDND thi xã; 

-Liru 

TM. THIJ'ONG TRIIC 
Cliii TICH 

Lê Thanh Long 
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