
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGH!A VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Dc 1p - Tty do - Htnh phñc 

S: ,f/NQ-HDND Cica Lô, ngày 24 tháng 9 na/n 2021 

NGH QUYET 
V vic dnh hiró'ng chu'ong trInh hoit dng 

cila iLi dông nhãn dan thj xã Cila Lô khóa VI, nhim k 2021 - 2026 

• HQI BONG NHAN DAN TH XA CU'A LO 
KHOA VI, Kc HQP THU BA 

Can ct' Lut T cht'c chInh quyén dja phuoiig ngây 19 tháng 6 nám 2015; 
Luát tha doi, bó sung mt so diêu cith Luçt TO chtc ChInh phii và Lut TO cht'c 
chInh quyên d.iaphting ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

Can ct Lut Hoçtt dç5ng giám sat cia QuOc hi và H5i dOng nhán dan ngày 
20 tháng 11 nàm 2015, 

Xét TO' trInh sO 89/TTr-HDND ngày 16 tháng 8 nám 2021 cz'ia Thu'Ong tri'c 
Hç5i dOng nhân dan thj xâ vO kién tháo lun cith cOc dqi biêu I-Iç5i dOng nhán dan 
thjxätgikj)hQp, 

QUYET NGH: 

Biu 1. Thông qua djnh hi.xó'ng chuong trInh hoit dng cüa EIi dông nhân 

dan thj xã Ci.ra Lô khóa VI, nhim kS'  2021 - 2026, ci the nhu sau: 

I. BNH HIJONG CHIfONG TRNH HOiT BONG CUA 119! BONG 
NHAN DAN TH XA 

1. Hi dng nhân dan thj xã h9p rni näm It nht hai k/ h9p thu'ng 1 Va to 

chiirc các k' h9p chuyên d hoc hpp d giãiquyt cong vic phát sinh dt xuât. 

2. Quyk djnh chucing trInh kSi  h9p; ban hành nghj quyêt, dê an, báo cáo, biên 

ban cüa kST hpp HDND thj xã; ban hành Quy ch hot dng cüa I-IDND thj xã. 

3. Quyt djnh các vn d d t chirc Va báo dam vic thi hãnh EIin pháp vâ 
pháp 1u,t; xây dirng chInh quyn; trong linh virc kinh tê, tâi nguyen, rnOi tru'ô'ng, 
giáo dc, dâo tio, khoa hoc, cOng ngh, van hóa, thông tin, the die, the thao, y 
t, lao dng và thirc hin chInh sách xã hi; chinh sách ton giáo; trong linh vrc 
quc phông, an ninh, bão dam trt tçr, an toàn xã hi. 

4. Giárn sat vic tuân theo Hin pháp và pháp 1ut ó' dja phu'Gng, vic thirc 
hin ngh quyt ciia HDND thj xã. Ti k hpp, HDND thi xâ xern xét báo cáo 
cOng tác cüa Thinmg trirc HDND, UBND, Tôa an nhân dan, Vin idérn sat nhân 
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dan thj xâ, Chi ctc Thi hành an dan sr thi xã; xern xét báo cáo cta UBND thj xã 
v tInh hInh thi hành Hin pháp, van bàn quy phrn pháp !ut cüa co quan nhà 
nuôc cap trên và Nghj quyt cua HDND thj xã; xern xét van bàn quy phrn pháp 
1ut cüa UBND thj xã Co du hiu trái vói Hin pháp, cac van bàn quy phtm 
pháp 1ut cüa CO' quan nhà nU'C Cap trên và Nghj quyt ca HDND thj xã; xern 
xét trá lôi cht vn cua Chü tich UBND, Phó Chili tich UBND, Uy viên UBND, 
Chánh an TOa an nhân dan, Vin tnthng Vin kirn sat nhân dan thj xä; Thành 

1p Doàn giárn sat v rnt vn d nht djnh khi xét thy can thit. 

5. To cht'rc lay phiu tin nhirn di vi nh1rng ngu'ô'i giQ các chilrc vii.: Chü 
tich HDND, Phó Chü tjch HDND, Trung ban cilia HDND; Chü tjch UBND, 
Phó Chili tjch UBND, Uy viên UBND thj xã; tiên hành bO phiu tin nhirn dôi 
vó'i nhu'ng nguYi gicl' chirc vu do HDND thj xã bâu theo quy djnh cua pháp !ut. 

6. Thông qua D an nâng cao chat 1u'ng, hiu qua hot dng cua Hi dng 
nhân dan thi xã Cüa Lô nhiêm kS'  202 1-2026 d trin khai thrc hiên. 

II. OINH HU'ONG cHU'ONG TRLNH HOAT DQNG CUA THUONG 
TR1C HQ! BONG NHAN DAN TH! XA 

1. Nhim vti tr9ng tam 

- Xây dirng Quy che hot dng cua Thuô'ng tr1rc HDND thj xã, Quy ch phi 
h9'p cua Thithng trirc HDND thj xã vi UBND thj xã, Uy ban MTTQ thj xã, phân 

cong nhirn vii Thu'O'ng tr1rc HDND thj xà khóa VI, nhirn k' 2021-2026; 

- Thu'?ng trrc }-IDND thj xã h9p thi.r?mg kS'  mi tháng 01 thn, khi can thit có 
th h9p dt xut, Ti phiên h9p, Thung trlrc HDND thào 1un, quyêt djnh nhthig 
vn d thuc thm quyn và yêu cu các co quan, to chilic, cá nhân giài trInh ye các 

vn d lien quan dn nhim vi, quyn hn cüa Thithng trirc HDND thj xã; 

- Giám sat các ni dung chuyên d: can cur vào chuang trInh giám sat cilia 
Hi dOng nhân dan vâ kin cilia các thãnh viên Thu'ng tric H)i dng nhân 
dan, d nghi cilia các Ban cilia Hôi dng nhân dan, dti biu Hi dng nhân dan, 

Uy ban Mat trân T quc thi xã và )2 kin, kiên nghj cilia cu tn dê 1ira chpn nôi 

dung giám sat chuyên d. 

- Chi do xây dirng Dê an nâng cao chat lu'cng, hiu qua hott dng cilia 

HDND thj xã Cilra Lô khóa VI, nhim kS'  2021-2026 trInh HDND thj xä thông 

qua dé trin khai thixc hin. 

- T chilrc các cuc hi nghj, phiên lam vic djnh kS'  hoc dt xuât Rhi can thiêt. 

2. Nhim viii thu'ô'ng xuyên 

- Triu tp và phi hqp vi UBND, Uy ban MTTQ th xã trong viêc chuân 

bj kS'  h9p cilia HDND thj xã; 

- Don dc, kiêrn tra UBND thj xã và các co quan nhà ninrc khác 0 dja 

phuang thirc hin các nghj quyét cilia HDND thj xA; 
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- Giãi quyêt các van dê phát sinh giüa hai ki h9p HDND thj xã; 

- Xem xét, quyt djnh di vôi d nghi cüa Uy ban nhân dan thj xä, các Ban cña 
HDND thj xã và Uy ban MTTQ thj xã v xây drng nghj quyt cüa HDND thj xã; 

- Giárn sat vic tuân theo Hin pháp Va pháp 1ut ti dja phu'ang; 

- Chi dio, diu boa, phi hçp hott dng cüa các Ban cüa HDND thj xã, 
xem xét kt qua giám sat cüa các Ban HDND thj xa khi thây cn thit vâ báo cáo 
HDND thj xã ti k h9p gn nht; gitr m6i lien h vi To di biêu, di biêu 
HDND; tng hçp cht vn cüa di biêu HDND thj xã dê báo cáo HDND thj xã; 

- T chiirc d di biu HDND thj xã tip cong dan; bô trI cOng chiirc CO dü 
trInh do, nàng hxc và am hiu v pháp 1ut d lam nhirn v1i tip cOng dan; tO 

chüc d di biu HDND thj xã tip cong dan ti noi tip cong dan dja phimng 
ma dii biu 11ng cir. TrInh HDND thj xâ ban hânh nghj quyêt ye giái quyêt các 
kin nghj cüa c1r tn và nhUng kin nghj sau giám sat cüa HDND, Thu'ng trirc, 
các Ban cüa HDND thj xã giái quyt chm hoc chua du'çic giái quyêt; 

- Don dc, kim tra và xem xét tInh hInh giái quyt kiên nghj, khiu ni, t cáo 
cüa cong dan; tng hçip kin, nguyen vpng cüa Nhân dan dé báo cáo ti kSf  h9p 

HDND thi xã; 

- TrInh HDND thj xã 1y phiu tin nhim, bO phiu tin nhirn di vói ngu'ñ 

gi& chirc vii do HDND thj xã bu theo quy djnh cüa pháp lut; 

- Báo cáo ye hot dng cüa HDND th xã vói Thu'ng trirc HDND tinh 

Ngh An; 

- Gitr mOi lien h vâ phi hçp cOng tác vi Ban ThuOng trirc Uy ban 
MTTQ thj xâ; rni nAm hai !n thông báo cho lily ban MTTQ thj xa ye hoit 

dng cña HDND thj xã. 

III. DNH HU'OG CHIXONG TRINH HOST BQNG CUA CAC BAN 
HO! BONG NHAN DAN TH! XA 

1. Hoit ding thu'O'ng xuyên 

- Ban hánh Chuang trInh cOng tác nhim kS',  Quy ch hott dng cüa Ban 

Va phân cOng nhirn vv cho các thânh viên Ban; 

- Tham gia chun bj ni dung k5i h9p cüa HDND thj xa lien quan den linh 
virc phii trách; thm tra dir tháo ngh quyt, báo cáo, d an lien quan dn linh vrc 

phu trách do HDND thj xã hoc ThuO'ng trirc HDND thj xã phân cOng; 

- Giám sat hot dng cüa TOa an nhân dan, Vin kiêrn sat nhân dan, Chi cuc 
thi hành an dan sir thj xã; giám sat hot dng cüa UBND thj xã vâ các co quan 
chuyên mOn thuc UBND thj xä trong các linh virc phii trách; giárn sat van ban 
quy phm pháp 1ut thuc phrn vi phii trách; giám sat vic giäi quyM khiu nai, 
t cáo, kin nghj cüa cOng dan. T chü'c khão sat tInh hInh thrc hin các quy 
djnh cüa pháp lut v Iinh virc phii trách do HDND thj xa hoc Thi.thng trirc 
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HDND thi xA phân Cong. Theo dOi, don dc vic thirc hin kin ngh, dé xuât 

qua giám sat, khào sat cüa Ban. Giám sat 'ai  di vi các kin nghj sau giárn sat 

chua dugc các co' quan chüc näng thirc hin nghiêm tüc; 

- Báo cáo kêt qua cOng tác, kt qua hot dng giám sat, kháo sat vó'i HDNID 
thi xa, Thung trirc HDND thj xã; 

- Báo cáo cong tác trtxOc HDND thi xã; trong thñ gian HDND thj xã khOng 
h9p thI báo cáo cOng tác truc Thu&ng trirc HDND thj xâ; 

- Phi hop cOng tác và trao di kinh nghim hot dng khi các ca quan ye cOng 
tác & dja phuang và trao dôi kinh nghim ye linh vçrc hot dng; trao dOi kinh nghim 
hoit dng vi các Ban cüa HBND cap tinh; chuân bj tharn 1un tti các k h9p, Hi 
nghj ye linh vrc phi trách và sir phân cong cña Thu?iing trçrc HIDND thj xã. 

2. Hoit dng giám sat chuyên dê 

CAn cü vào chuang trInh giám sat cüa HDND thj xA, kin cüa các di biu 
Hi dOng nhân dan, Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam thj xã và kiên, kien nghj 
cüa cr tn dê içra ch9n ni dung giám sat chuyên dê. 

lv. DJNH HU'ONG CIUNG TRulNIl HOiST BONG CUA TO Di1 BIEU FIQI BONG 
NIIAN DAN TIJ4 xA 

1. Giám sat vic tuân theo Hiên pháp, pháp 1ut, vAn bàn cüa co' quan nba 

nuflc Cap trên và ngh quyt cüa HDND thj xA trên dja bàn hoc v các vn d do 

HDND thj xA hoc Thuô'ng trirc HDND thj xã phân cong. 

2. PhM hap vói Uy ban Mt trn T quc cp phu'è'ng xây dirng chu'ang trInh 

tiêp XUC Cu tn cua To; phân cOng dai  biu tip xuc c1r tn ti don v bu Cu theo 1ut 

djnh. Báo CáO kt qua tip xüc cir tn vâi Thuô'ng trirc HDND thj xA. 

3. Phi hap vi các Co quan chirc nAng to chuc sp xp ljch tip cOng dan 

cüa dii biu HDND th xA d giái thich, tuyên truyn chmnh sách cua Dáng, pháp 

1uQt Cüa Nhà nuó'c cho cOng dan; huOng dan, gitip do' cOng dan thrc hin quyên 

khiêu nti tO cáo; nhân don thu khiu nai, t cáo cüa cOng dan d chuyn dn các 

co quan, t chirc, cá nhan có thm quyn giài quyt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. T chüc h9p T di biu d bàn k hoch cong tác, t chirc nghiên cü'u pháp 

1ut, chInh sách cüa Nhà nrnc, nghiên cü'u các tài 1iu, chun bj dóng gop kiên cho 

kS' h9p HDND thj xA; báo cáo kát qua hot dng yj  Thurng tnirc HDND thj xa. 

V. D!NH  HTJ'OG CH11OG TRINH HOT BONG CUA Dd BIEU 1101 I)ONG 

NIIAN DAN THI XA 

1. Tharn dir dy dü, thâo 1un và biu quyt các van d thuc thrn quyn 

trong các k' hpp, phiên h9p, h9p t dii biu, hop t tháo 1un; tham gia cac cuc 

h9p, các hoit dng giárn sat, thm tra. . . cüa các Ban HDND thj xã. 
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2. Lien he chat the vói cü tn, chiu sii giám sat ciLia cü' tn, th'c hin tiêp xiLic 
cl,r tn truc vâ sau kS'  h9p; có trách nhirn thu thp vâ phán ánh trung thçrc 
kin, kin nghj ciLia ciLr tn dn Thung trçrc HDND vá các co' quan có thârn 
quyn d giái quyt; báo v quyn và igi Ich hçip pháp ciLia cu tn. Sau rni kS' 
hçp HDND thj xã, dai  biu HDND thi xã có trách nhirn báo cáo vó'i ciLr tn ye 
kt qua ciLia kST hpp, pM bin và giái thIch các nghj quyt ciLia HDND thj xã, vn 
dng vâ cüng vó'i Nhân dan thirc hin các nghj quyêt do. Hang nãrn phái báo cáo 
vOi ciLr tn v hot dng ciLia rnInh và ciLia HDND thi xä, trá lô'i các yêu cãu, kiên 
nghj ciLia cü tn. 

3. Thrc hin quyn chit v.n ti kS' h9p và gi&a hai kSi hpp, thirc hin quyên 
kin nghj và các quyn khác theo quy djnh. 

4. Kiên nghj HDND thj xã bó phiu tin nhirn di vi ngu'O'i giir chiLrc vii do 
HDND thj xã bu, to chiLic phiên h9p chuyên dê hoc hpp d giãi quyt cong 
viêc phát sinh dot xut, phiên hpp kIn cüa HDND th xã và kiên nghj ye nhQ'ng 
vn d khác ma dai  biu thAy can thit. 

5. Yêu câu co quan, tO chiLic h&u quan thi hânh nhü'ng bin pháp can thit 
dê kjp thèi chtm diLrt hành vi vi pharn pháp 1ut, gay thit hi dn igi Ich ciLia 
Nhà nuó'c, quyn và lcd Ich hcp pháp ciLia t chiLrc, cá nhân. 

6. Tiêp cOng dan, tiêp nhn Va xiLr 1 khiu ni, t cáo, kin nghj ciLia cong 
dan ding quy djnh pháp 1ut. 

Diêu 2. Nghj quyt nay dã duçc HDNID thj xa Cua Lô khoá VI, kS'  h9p thiLr ba 
thông qua ngây 24 tháng 9 näm 2021 và có hiu 1irc tix ngày 30 tháng 9 nãm 2021.!. 

]Vo'i n/ian: 
- TT HDND tinh Ngh An (b/c); 
- So' Tir pháp (b/c); 
- TT ThI y (b/c); 
- TT HDND tIii x; 
- Các Ban, To và dai  biéu HDND thi xã; 
- UBND thi xã; 
- UBMTTQ thl xã; 
- Các phOng, baii, ngành, don vj tlil xã; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQ các phu'O'ng; 
- Lu'u: ___,'- 
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