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TỜ TRÌNH 

Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2023 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII 

          

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND thành phố 

về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2023; 

Thường trực HĐND thành phố trình HĐND thành phố về việc tổ chức các 

kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2023 (gồm kỳ họp thứ 6 và kỳ họp 

thứ 7 - HĐND thành phố), cụ thể như sau: 

A. VỀ SỐ LƯỢNG VÀ DỰ KIẾN THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP 

Trong năm 2023, HĐND thành phố dự kiến sẽ tổ chức 02 kỳ họp thường lệ, 

bao gồm: 

- Kỳ họp thứ 6: Dự kiến sẽ tiến hành vào đầu tháng 7/2023. 

- Kỳ họp thứ 7: Dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối tháng 12/2023. 

B. VỀ NỘI DUNG CÁC KỲ HỌP 

 I. Kỳ họp thứ 6: 

 1. UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu 

năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 về: 

1.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

1.2. Tình hình thu, chi ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2023 và phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022. 

1.3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, xây dựng các công trình 

trọng điểm, bức xúc, các công trình Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư và các công trình 

thuộc Đề án giao thông nông thôn và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

Tài liệu kỳ họp thứ 5 – 
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1.4. Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

1.5. Tình hình phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

1.6. Tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

1.7. Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

1.8. Tình hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa 

liên thông” 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

1.9. Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, trước kỳ họp thứ 6, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND thành phố. 

1.10. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp và ý kiến, kiến 

nghị của cử tri còn tồn đọng (nếu có). 

2. UBND thành phố có tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND 

thành phố xem xét, ban hành các nghị quyết sau đây: 

2.1. Nghị quyết về quyết toán ngân sách thành phố năm 2022. 

2.2. Nghị quyết điều chỉnh danh mục các công trình công trung hạn 2021 – 

2025 và danh mục công trình 2023 (nếu có). 

2.3. Nghị quyết về nhân sự (nếu có). 

3. Thường trực HĐND thành phố báo cáo, dự thảo Nghị quyết: 

3.1. Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2023. 

3.2. Báo cáo hoạt động giám sát của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

3.3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của 

HĐND thành phố năm 2023. 

3.4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

4. Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố báo cáo giám sát, thẩm tra: 

4.1. Tình hình thực hiện thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – 

an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

4.2. Tình hình thu, chi ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2023 và phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022. 
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4.3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, xây dựng các công trình 

trọng điểm, bức xúc, các công trình Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư và các công trình 

thuộc Đề án giao thông nông thôn, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

 4.4. Điều chỉnh danh mục các công trình công trung hạn 2021 – 2025 và 

danh mục công trình 2023 (nếu có). 

 4.5. Báo cáo hoạt động của Ban 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2023. 

5. Ban Pháp chế HĐND thành phố báo cáo giám sát, thẩm tra: 

5.1. Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

 5.2. Tình hình phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

5.3. Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

5.4. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2023. 

5.5. Tình hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa 

liên thông” 6 tháng đầu năm 2023. 

5.6. Việc UBND thành phố trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri về những 

vụ nổi cộm, bức xúc, tồn đọng, kéo dài. 

5.7. Báo cáo hoạt động của Ban 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2023. 

6. Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố thông báo:  

6.1. Kết quả tham gia xây dựng chính quyền và giám sát hoạt động của đại 

biểu dân cử 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

6.2. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp 

thứ 6 của HĐND thành phố. 

7. Tòa án nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công 

tác của ngành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

8. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ công tác của ngành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

 9. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố báo cáo tình hình thực hiện công 

tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

 10. Công tác nhân sự (nếu có). 

 II. Kỳ họp thứ 7 
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 1. UBND thành phố báo cáo: 

 1.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024. 

 1.2. Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2023. 

 1.3. Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách thành phố năm 2023; dự toán 

ngân sách và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2024. 

 1.4. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển và kết quả xây dựng các 

công trình trọng điểm, bức xúc, các công trình Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư và các 

công trình thuộc Đề án giao thông nông thôn năm 2023; kế hoạch đầu tư phát triển 

và danh mục các công trình trọng điểm năm 2024. 

 1.5. Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 

năm 2023. 

 1.6. Tình hình phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. 

 1.7. Tình hình phòng, chống tham nhũng năm 2023. 

 1.8. Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng năm 2023. 

 1.9. Tình hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa 

liên thông” năm 2023. 

 1.10. Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, trước kỳ họp thứ 7 nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 của HĐND thành phố. 

1.11. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp và ý kiến, kiến 

nghị của cử tri còn tồn đọng (nếu có). 

2. UBND thành phố có tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND 

thành phố xem xét, ban hành các nghị quyết sau: 

2.1. Nghị quyết về dự toán ngân sách thành phố năm 2024 và phương án 

phân bổ ngân sách thành phố năm 2024. 

2.2. Nghị quyết về đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm 

năm 2024. 

2.3. Nghị quyết về nhân sự (nếu có). 

3. Thường trực HĐND thành phố báo cáo, dự thảo nghị quyết: 

3.1. Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố năm 2023, chương trình công 

tác năm 2024. 

3.2. Báo cáo hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố năm 2023. 

3.3. Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 

3.4. Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2024. 
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4. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố báo cáo giám sát, thẩm tra: 

4.1. Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi 

ngân sách thành phố, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, bức xúc năm 

2023 và nhiệm vụ năm 2024. 

4.2. Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo nghị quyết của HĐND thành 

phố về dự toán ngân sách thành phố năm 2024, phương án phân bổ ngân sách 

thành phố năm 2024. 

4.3. Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo nghị quyết của HĐND thành 

phố về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm năm 

2024. 

4.4. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố báo cáo tình hình hoạt động 

của Ban năm 2023 và chương trình công tác năm 2024. 

5. Ban Pháp chế HĐND thành phố báo cáo giám sát, thẩm tra: 

5.1. Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. 

5.2. Việc phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. 

5.3. Việc phòng, chống tham nhũng năm 2023. 

  5.4. Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng năm 2023. 

   5.5. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chánh theo cơ chế “một cửa”, 

“một cửa liên thông” năm 2023. 

   5.6. Việc UBND thành phố trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, 

trước kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND thành phố. 

  5.7. Việc UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa 

kỳ họp và ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng (nếu có) 

   5.8. Ban Pháp chế HĐND thành phố báo cáo tình hình hoạt động của Ban 

năm 2023 và chương trình công tác năm 2024. 

6. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố thông báo: 

   6.1. Tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, trước kỳ họp thứ 7 của 

HĐND thành phố. 

   6.2. Kết quả tham gia xây dựng chính quyền và giám sát hoạt động của đại 

biểu dân cử năm 2023. 

  7. Tòa án nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

công tác của ngành năm 2023. 

  8. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ công tác của ngành năm 2023. 
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 9. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ công tác của ngành năm 2023. 

 Thường trực HĐND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận:                           

- Như trên;                                                                        

- Thường trực Thành ủy;                                                                                 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Chánh Văn phòng;                                                                        

- Lưu: VT, YT (Lê).                          

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Thị Thu Hương 
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