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BAO CÁO
Kt qua kr hQp thir nht HOi dling nhãn thin thi xã klióa VI,
nhiêm k' 2021 - 2026

K' h9p thcr nht HOi dng nhân dan thi xä khoá VI, nhirn ki 2021 - 2026 dupe to
chiirc vào ngày 21/6/202 1 ti HOi trung Ca quan Thj üy.
Tham dir kST h9p có các dng chi Thuèng trrc Thj üy; ôngTran Phan Long — Thj üy
viên, Chánh VAn phông N üy, d?i biu HDND tinh bu trên dja bàn; 30 vj dti biêu HDND
thi xã khóa VI và han 100 dai biu khách miii ciia thj xA, các ca quan, doii vi và các
phu'ng.
Vi sçr chun bj chu dáo, tinh thn lam vic khn truang, nghiêm thc, kS' h9p thu
nht HDND thi xã khóa VI dã hoàn thành các nOi dung, chu'ang trInh d ra vó'i nhtthg kêt
qua chü yu sau day:
1. Vênidungk'h9p:
Tai kS' hp thr nht, Hôi dng nhân dan thj xã khóa VI, nhim k' 2021 - 2026
dâ nghe, xem xét, quyt dnh các nOi dung:
- Báo cáo cüa Uy ban bu thj xA v kt qua bu cu dai biu HOi dng nhân
dan thj xA và ngh quy& xác nhn tu each dti biu HOi dng nhân dan thj xâ khóa VI,
nhiêm kS' 2021 - 2026.
- Báo cáo cüa Thrning trtrc Uy ban mt trn t quc Vit Nam thj xà v tng hgp
kin, kin nghj cüa cü tn trong các cuOc tip xuc cüa các üng cü viên dui biu HOi
dng nhân dan thj xã nhim kST 2021 - 2026.
- Bu nhân sir gitt các chirc vii cüa HOi dng nhân dan thj xA, Oy ban nhân dan
thj xA, Doàn HOi thm Tôa an nhân dan th xA nhim kSi 2021 - 2026.
- Thông qua Nghj quyt v s luçmg thành viên các Ban HOi dông nhân dan thj
xã khóa VI, nhiêm ki 2021 — 2026, Nghi quyt v to chiirc các k' h9p thung l nArn
2021 và Nghj quyt v Chuang trInh giám sat nAm 2021 ci1a HOi dng nhân dan th xA
khóa VI, nhirn kt 2021 - 2026.
2. V kêt qua bu giü các chile vti thuOc thãm quyên cüa HOi dOng nhãn dan thi xä.
Ti k' h9p thu nht, HOi dông nhân dan thj xã khóa VI, nhim kS' 2021 - 2026
cia xern xét, bu nhân sir giü các chuc vii Chü tch, Phó Chü tjch HOi dng nhân dan thj
xã; TruOng ban, Phó tn.râng các Ban HOi dng nhân dan thj xã; Chü tjch, các Phó Chü
tjch, lily viên UBND thj xA nhiêm k' 2021 — 2026, ci7i the nhu sau:
1- Ong: Lê Thanh Long, Phó bI thu thuô'ng trrc Thj üy duçic bu giü' chrc vu
Chü tjch HBND thj xã khóa VI, nhim kSi 2021 - 2026.
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2- Ong: Nguyn Hng Quang, Uy viên Ban Thu'ô'ng vii Thj üy duçic bu giü
chüc vu Phó Chü tjch HBND thj xã khóa VI, nhim kSi 2021 - 2026.
3 - Ong: Hoâng S5 CiRmg, Uy viên Ban Thu'ng vI Thj üy, Chü iihirn Uy ban
kirn tra Thj ñy drnyc btu girt chüc vi Triing ban Pháp chê HDND thj xâ.
4 - Ba: Nguyn Thj Dung, Uy viên Ban Thithng vi Thj ñy, Truö'ng ban To chirc
Thi üy du'ac bu gitt chirc viii Trithng ban Kinh tê - xâ hi HDND thj xã.
5 - Ong: Nguyn Du Ha, Phó tru&ng ban chuyên trách Ban Kinh t - xã hôi
HDND thj xä khóa V duçic bu giQ chüc vi Phó truO'ng Ban Kinh t - xã hi I-IDND
thj xâ khóa VI.
6 - Ba: Sam Thj H9ri, Phó truâng ban chuyên trách Ban Pháp ch I-IIDND thj xä
khóa V thrgc b.0 giQ' chü'c vi.i Phó trung Ban Pháp ch& HDND thj xä khóa VI.
7 - Ong: Doãn Tin Dung, Phó bI thu Thj uy, Chü tjch UBND th xa duc bu
gi chic vi Chü tch UBND tM xa khóa VI, nhirn kS' 2021 - 2026.
8 - Ong: VO Van Hung, Uy viên Ban Thithng vi Thj üy, Phó Chü tjch IJBND
thj x dugc bu giü chirc vi Phó Chü tjch UBND thj x khóa VI, nhim kSi 2021 2026.
9 - Ong: Hoàng Van Phic, Thj üy viên, Phó Chü tjch UBND thj xä du'gc bu giQ'
chüc vu Phó Chü tich UBND thi xâkhóa VI, nhirn kS' 2021 - 2026.
Hi dng nhn dfn thj xä dä b.0 các tJy viên Uy ban nhân dan nhim kS' 2021-2026, gm:
1- Ong: Nguyn Clii Nguyen, Th üy viên, TnrO'ng phông Tài chInh - K hoich thj xã;
2- Ong: Phm Ng9c Duong, Thj üy viên, TruOng phông NOi vii thj xã;
3- Ong: Vö Vn L, Thj Uy viên, Tnthng phông Kinh t thj x;
4- Ong: Hoàng Nng Hip, Thi, üy viên, Trrnng phông Quin l,2 do thj thj xâ;
5- Ba: Hoàng Thi, M5 Dung, Thi, üy viên, Chánh thanh tra thj xã;
6- Ba: Ducmg Thj Son Hái, Tru&ng phông Y t thi, xâ;
7- Ong: Nguyen Thanh Minh, Thi, üy viên, Trir&ng phông Lao dng TBXH thj xâ;
8- Ong: Nguyen Vn Hitng, Thi, üy viên, Chánh Van phông I-IDND - UBND thj xâ;
9- Ong: VO Van Th9, Thi, üy viên, TruOng phông Van boa thông tin thj xã;
lO-Ong: Phiiing Dirc Nhan, Thi, üy viên, Tniông phông Giáo dçic dào tto thi, x
11-Ong: Vi Van Giang, Uy viên Ban Thung viiThj üy, Tru'&ng COng an thj xa;
12-Ong: BiÜ DInhDuong, Uy viên Ban Thuông vçi Thj üy, Chi buy trnng BH Quan sirthI xà
13-Ong: Phan COng Dôi, TnrOng phông Tài nguyen - MOi tru'ng thj xã;
14- Ong: Cao Anh Hung, Tnr&ng phông Tu pháp thj xâ;
Hi dng nhan dan thi, xä dâ b.0 doan Hi thrn Tôa an nhân d thj xã nhim kS' 2021 2026 gôrn 20 ngu'ôi.
3- Vic ban hãnh các Nghi quyêt:
Tti k hçp thir nhAt, Hi dng nhân dan thi xã khóa VI da xern xét, thông qua 10
Nghi quyt, c th thu sau:
1- Nghj quy& xác nhn kt qua bu Chü tch Hi dng nhân dan thj xã khóa VI,
nhiêrn k' 2021 - 2026;
2

2- Nghi quyt v xác nhn kt qua bâu Phó Chü tch I-1i dông nhân dan thj xa
khóa VI, nhirn k' 2021 - 2026;
3- Nghi quyt v kt qua bu Tnr&ng, Phó truô'ng ban chuyên trách Ban Kinh t
xã hi và Ban Pháp ch Hi dng nhãn dan thi xã khóa VI, nhiêrn kS' 2021 - 2026;
4- Nghi quyêt ye so 1ung thành viên các Ban Kinh tC xä hi và Pháp chC Hi
dng rthn dan th xâ khóa VI, nhirn kST 2021 - 2026;
5- Nghj quy& xác nhn k& qua bu Chü tjch Uy ban nhân dan thj xa khóa VI,
nhiêrn k 2021 - 202;
6- Nghj quyt xác nhn kt qua bu các Phó Chñ tjch Uy ban nhân dan thj xã
khóa VI, nhirn kS' 2021 - 2026;
7- Nghj quyt kt qua bu các Uy viên I.Jy ban nhân dan thj xä nhirn kS' 2021 - 2026;
8- Nghj quyêt v vic t chirc các k' h9p thu'?rng 1 nàm 2021 cCia I-Ii dông
nhân dan thj xã khóa VI, nhim kS' 2021 - 2026;
9- Nghj quy& v Chuung trInh giám sat nárn 2021 cüa Hi dng nhân dan thj xã
khóa VI, nhim k 2021 - 2026;
10-Ngh quyt v kt qua bu Hi thrn Tôa n nhn dan thj xà nhim k' 2021 - 2026.
4. lJánh giá chung:
Vói sr chu.n b chu dáo, cong phu, lam vic tIch cuc, khn tru'o'ng vó'i tinh
thn trách nhim cao, nghiêm tüc, k' h9p thir nht HDND thj xâ khóa VI dã hoàn
thành các ni dung, chucing trInh d ra, dam bâo cht lr9'ng, trInh tr, thu tiic theo quy
djnh cüa pháp 1ut, di.rcic ci:r tn dánh giá cao.
Cong tác diêu hành cüa Chu t9a k' h9p ch.t ch, khoa h9c, linh hoat, darn bào
dan chü, diing quy djnh pháp lut; các Ngh quyt du'cyc thão 1un k' truó'c khi thông
qua, ph h'p vói quy dnh cüa pháp lut và thi7rc t ti dja phu'ang.
Trên day là mt s kt qua chü yêu cüa kS' h9p thu1r nhât Hi don nhãn dan
thi xã Cu1ra Lô khóa VI, nhim kS' 2021 - 2026. Thu'mg ti'irc Hi dng nhân dan th xä
báo cáo d các cap, các ngành, các doàn the, cu1r tn và nhãn dan thi xã du'o'c bik/.
No'i nhân:
- TT HDND tinh; (b/c)
- TT Thi iy; (b/c)
- TT HDND tlij xâ;
- Chi tch, các PCT UBND thi xã;
- UBMTTQ thi xã;
- Các phông, ban, nganh, doàn th& các dan vj trén dja bàn;
- TI HDND, UBND các phu'ô'ng;
- Các vj D?i biu HDND thj khóa VI;
- Trung tarn VHTT và TI' thj xä; (diia tin)
- Luu VT.
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