
   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-HĐND   Đồng Xoài, ngày        tháng 5 năm 2022 

  

THÔNG BÁO 
Kết quả Hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, 

 chương trình kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa V. 

 

Ngày 12/5/2022, tại phòng họp B-UBND thành phố, bà Bùi Thị Minh 

Thúy-Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị liên tịch giữa Thường trực 

HĐND với UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố và các ngành chức năng bàn, 

thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa V. 

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Thường trực HĐND thành phố; đại 

diện Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố; Trưởng và phó 02 Ban 

HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Viện KSND, TAND, Công an, 

Chi cục THADS thành phố, phòng TC-KH, Nội vụ, Chi cục Thuế khu vực Đồng 

Xoài-Đồng Phú, Đài Truyền thanh và Truyền hình, Trung tâm Văn hóa-Thể thao 

thành phố; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thành phố. 

Tại cuộc họp, sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND thành phố trình bày 

dự thảo nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa V (kỳ họp 

giữa năm 2022); ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, bà Bùi Thị Minh 

Thúy-Chủ tịch HĐND thành phố kết luận như sau:  

 I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:  

1. Thời gian: Kỳ họp thứ năm HĐND thành phố (kỳ họp giữa năm 2022) 

dự kiến tổ chức trong 01 ngày (ngày 08 tháng 7 năm 2022).  

2. Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

 II. CÁC VĂN BẢN TRÌNH KỲ HỌP:  

1. Văn bản của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thành phố: 

 1.1. Các báo cáo: 

 - Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về tình hình hoạt động 6 

tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực 

và 02 Ban HĐND thành phố. 

- Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát năm 2021. 

- Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước kỳ họp thứ năm của HĐND thành phố. 

- Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về tổng hợp ý kiến của đại 

biểu HĐND thành phố tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ năm của HĐND 

thành phố.  

- Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của Thường trực và 02 Ban HĐND thành phố tại các đợt giám sát đối với UBND 

thành phố, các ngành chức năng và các xã-phường. 
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 - Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND thành phố về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, thu-chi ngân sách và công tác xây dựng cơ 

bản 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tổng 

quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; các dự thảo nghị quyết do UBND 

thành phố trình tại kỳ họp.  

 - Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố về tình hình và kết 

quả hoạt động của UBND thành phố 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 

tháng cuối năm 2022; tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

kiến nghị của cử tri; các dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình tại kỳ họp. 

1.2. Các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết: 

- Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thành phố. 

- Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa V, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 2. Văn bản của UBND thành phố: 

 2.1. Các báo cáo: 

- Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của UBND thành phố 6 tháng đầu 

năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-VHXH-

QPAN 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

+ Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; 

 + Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

 + Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng 

đầu năm 2022; 

 (Gộp chung các báo cáo: Tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; 

tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 vào Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ KT-VHXH-QPAN 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022) 

- Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 

tháng đầu năm 2022. 

 - Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.   

 - Báo cáo về tình hình thực hiện thu-chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 

năm và dự toán điều chỉnh thu-chi ngân sách nhà nước năm 2022. 

 - Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 

và kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. 

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 

năm HĐND thành phố. 
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- Báo cáo trả lời và giải trình ý kiến của các Tổ đại biểu và ý kiến chất 

vấn của đại biểu trong phiên họp tổ trước kỳ họp thứ năm HĐND thành phố 

khóa V. 

- Báo cáo trả lời và giải trình các ý kiến, kiến nghị của Thường trực và 02 

Ban HĐND thành phố tại các đợt giám sát đối với UBND thành phố. 

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2021. 

- Báo cáo nguồn kinh phí chuyển nguồn năm 2021. 

- Báo cáo phương án sử dụng nguồn kết dư chi thường xuyên và 30% số 

vượt thu cân đối (không bao gồm thu SDĐ) năm 2021 ngân sách thành phố. 

2.2. Các tờ trình và dự thảo nghị quyết: 

 - Tờ trình và dự thảo nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 

nhà nước năm 2021. 

 - Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối 

năm 2022. 

 - Tờ trình và dự thảo nghị quyết về dự toán điều chỉnh thu-chi ngân sách 

nhà nước năm 2022. 

 - Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB 

năm 2022.  

  - Tờ trình và dự thảo nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh (lần 2) kế hoạch vốn 

đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố. 

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết chủ trương đầu tư các dự án nhóm 

C giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố (lần 2). 

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư  đối 

với dự án: Lập đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu vực phường Tiến Thành, 

phường Tân Bình và phường Tân Thiện. 

3. Văn bản của Ủy ban MTTQVN thành phố:  

 Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQVN thành phố về công tác tham 

gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và những ý kiến, kiến nghị của 

cử tri. 

4. Văn bản của Viện KSND, TAND, Chi cục THADS thành phố:  

4.1. Báo cáo của Viện KSND thành phố về công tác kiểm sát 6 tháng đầu 

năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (có báo cáo tóm tắt, độ 

dài không quá 04 trang giấy đánh máy A4). 

4.2. Báo cáo của TAND thành phố về công tác tòa án 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (có báo cáo tóm tắt, độ dài 

không quá 04 trang giấy đánh máy A4). 

4.3. Báo cáo của TAND thành phố về tình hình hoạt động của Đoàn Hội thẩm 

nhân dân 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  
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4.4. Báo cáo của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố về kết quả thi hành 

án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

(có báo cáo tóm tắt, độ dài không quá 04 trang giấy đánh máy A4). 

III. VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 

1. Về số liệu các báo cáo:   

- Các báo cáo của UBND thành phố về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh; báo cáo thu-chi ngân sách; báo cáo 

xây dựng cơ bản: Lấy số liệu thực hiện 5 tháng và ước thực hiện 6 tháng đầu 

năm 2022. 

- Báo cáo của Viện KSND, TAND, Chi cục THADS thành phố: Lấy số liệu 

từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/5/2022. Yêu cầu báo cáo của Viện KSND, 

TAND, Chi cục THADS thành phố, số liệu có sự thống nhất giữa Công an thành 

phố đã báo cáo với UBND thành phố.  

2. Công tác tiếp xúc cử tri:  

 2.1. Chậm nhất ngày 26/5/2022: Thường trực HĐND phối hợp với Tổ 

trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại thành phố Đồng Xoài và Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức cho các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại 

biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. 

 2.2. Chậm nhất ngày 31/5/2022: Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành 

phố tổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri gửi Thường trực HĐND thành phố.  

 2.3. Chậm nhất ngày 03/6/2022: Thường trực HĐND phối hợp với UBND 

thành phố và Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố họp thống nhất nội dung 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển UBND thành phố xem xét, trả lời.  

 3. Thời gian gửi các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết về Thường 

trực HĐND thành phố: Chậm nhất ngày 17/6/2022:  

- UBND thành phố gửi các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND thành phố do UBND thành phố soạn thảo.  

- Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố gửi báo cáo.  

- Ủy ban MTTQVN thành phố gửi thông báo về hoạt động tham gia xây 

dựng chính quyền. 

* Lưu ý: Các đơn vị gửi về Thường trực HĐND thành phố để chuẩn bị tài 

liệu kỳ họp; đồng thời, gửi file theo địa chỉ: myta.tpdx@binhphuoc.gov.vn để 

đăng Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố. 

4. Họp Tổ đại biểu: Thường trực HĐND thành phố tổ chức cho các vị đại 

biểu HĐND thành phố họp tổ chậm nhất ngày 21/6/2022.   

5. Các Tổ đại biểu tổng hợp các ý kiến thảo luận, chất vấn của các Tổ đại 

biểu và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND trong phiên họp tổ gửi Thường trực 

HĐND thành phố chậm nhất ngày 24/6/2022. 

6. Thời gian gửi dự thảo báo cáo thẩm tra, báo cáo trả lời các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri và các Tổ đại biểu: Chậm nhất ngày 04/7/2022:  
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- UBND thành phố gửi báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp; giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu và ý kiến chất vấn của đại biểu 

HĐND trong phiên họp tổ.  

- 02 Ban HĐND thành phố gửi báo cáo thẩm tra. 

7. Một số công tác khác: 

 7.1. Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp liên tịch lần 2 để xem xét, 

rà soát tiến độ thực hiện, phân công lãnh đạo các đơn vị trình bày văn bản trước 

kỳ họp và một số công tác khác liên quan đến kỳ họp, chậm nhất ngày 17/6/2022. 

7.2. Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp với Lãnh đạo UBND, 02 

Ban HĐND, Thư ký kỳ họp của HĐND và các ngành chức năng có liên quan để 

xem xét, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết của HĐND thành phố trước 

khi trình kỳ họp, chậm nhất ngày 05/7/2022. 

 7.3. Đề nghị UBND thành phố: 

- Chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan tham mưu UBND thành phố 

chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp đảm bảo thời gian quy định (nhất là báo cáo thu-

chi ngân sách, XDCB), các báo cáo trình kỳ họp phải thống nhất về số liệu, đảm 

bảo tính chính xác cao, có nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiệu nhiệm 

vụ 6 tháng đầu năm 2022 so với chỉ tiêu tỉnh giao, Nghị quyết HĐND thành phố 

thông qua và so với cùng kỳ năm 2021.  

- UBND thành phố có báo cáo tóm tắt trình bày tại kỳ họp, cụ thể: Báo cáo 

về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-VHXH-QPAN 6 tháng đầu năm; phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (độ dài không quá 08 trang giấy đánh 

máy A4); Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của UBND thành phố 6 tháng 

đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 (độ dài không quá 05 

trang giấy đánh máy A4) và gửi đại biểu HĐND thành phố theo dõi.  

 - Phân công lãnh đạo các đơn vị, phòng-ban thành phố có liên quan tham 

dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm với các đại biểu HĐND 

thành phố tại nơi được bầu. 

7.4. Để dành thời gian cho công tác thảo luận, chất vấn và trả lời chất 

vấn tại kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đề nghị các văn bản sau 

không trình bày tại kỳ họp và có giá trị pháp lý như văn bản trình tại kỳ họp: 

* Các tờ trình và báo cáo của Thường trực HĐND thành phố: 

 - Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thành phố. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm của 

HĐND thành phố. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND thành phố tại phiên họp Tổ 

đại biểu trước kỳ họp thứ năm của HĐND thành phố. 

- Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát năm 2021. 

- Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của Thường trực và 02 Ban HĐND thành phố tại các đợt giám sát đối với UBND 

thành phố, các ngành chức năng và các xã-phường. 
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* Các tờ trình và báo cáo của UBND thành phố: 

 - Tờ trình về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

  - Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về dự toán điều chỉnh thu-chi 

ngân sách nhà nước năm 2022. 

 - Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư 

XDCB năm 2022. 

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh (lần 2) kế hoạch vốn 

đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố. 

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết chủ trương đầu tư các dự án nhóm 

C giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố (lần 2). 

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư  đối 

với dự án: Lập đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu vực phường Tiến Thành, 

phường Tân Bình và phường Tân Thiện. 

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 

năm HĐND thành phố. 

- Báo cáo giải trình ý kiến của các Tổ đại biểu và ý kiến chất vấn của đại 

biểu trong phiên họp tổ trước kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa V. 

- Báo cáo trả lời và giải trình các ý kiến, kiến nghị của Thường trực và 02 

Ban HĐND thành phố tại các đợt giám sát đối với UBND thành phố. 

- Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của UBND thành phố 6 tháng đầu 

năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 (đã có báo cáo tóm tắt). 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-VHXH-QPAN 6 tháng đầu 

năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (đã có báo cáo tóm tắt). 

- Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách thành phố năm 2021. 

- Báo cáo nguồn kinh phí chuyển nguồn năm 2021. 

- Báo cáo phương án sử dụng nguồn kết dư chi thường xuyên và 30% số 

vượt thu cân đối (không bao gồm thu SDĐ) năm 2021 ngân sách thành phố. 

* Các báo cáo của Viện KSND, TAND thành phố và Chi cục THADS 

thành phố: 

- Báo cáo của Viện KSND thành phố về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (đã có báo cáo tóm tắt). 

- Báo cáo của TAND thành phố về công tác tòa án 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (đã có báo cáo tóm tắt). 

- Báo cáo của TAND thành phố về tình hình hoạt động của Đoàn Hội thẩm 

nhân dân 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

- Báo cáo của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố về kết quả thi hành án 

dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (đã 

có báo cáo tóm tắt). 
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7.5. Văn phòng HĐND và UBND thành phố: 

- Tham mưu Thường trực HĐND, UBND thành phố chuẩn bị đầy đủ các 

văn bản trình kỳ họp và theo dõi, đôn đốc các ngành chức năng có liên quan tham 

mưu cho UBND thành phố các văn bản đảm bảo theo thời gian quy định.  

- Rà soát, tập hợp các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên 

quan (của tỉnh và thành phố) để cung cấp cho đại biểu HĐND thành phố phục vụ 

công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. 

 - Chịu trách nhiệm về công tác thư ký phục vụ kỳ họp của HĐND thành 

phố; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp; làm bảng Maket trong Hội trường 

và phục vụ âm thanh, ánh sáng và đường truyền phục vụ cho kỳ họp. 

 - Triển khai ứng dụng phòng họp không giấy tại kỳ họp. 

7.6. Đề nghị Điện lực Đồng Xoài: Có kế hoạch không cắt điện để đảm bảo 

điện phục vụ trong thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND thành phố.  

7.7. Trung tâm Văn hóa-Thể thao thành phố: Cắm cờ phướn bên trong 

trụ sở HĐND&UBND thành phố và dọc tuyến đường Phú Riềng Đỏ (đoạn từ 

vòng xoay ngã tư Đồng Xoài đến đường Cách mạng tháng Tám) và làm khẩu hiệu 

treo tại cổng trụ sở Thành ủy “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC VỊ ĐẠI BIỂU 

VỀ DỰ KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND THÀNH PHỐ KHÓA V, NHIỆM KỲ 

2021-2026”. 

7.8. Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố: Thông báo thời gian, 

chương trình kỳ họp thứ năm trước khi diễn ra kỳ họp 10 ngày, đồng thời tổ chức 

tuyên truyền, phát sóng kịp thời thông tin trước, trong và sau kỳ họp để nhân dân 

được biết. 

 Trên đây là kết luận của bà Bùi Thị Minh Thúy-Chủ tịch HĐND thành phố 

tại Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm HĐND 

thành phố khóa V; Thường trực HĐND thành phố thông báo đến các thành phần 

dự họp, các vị đại biểu HĐND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                        
-TT Thành uỷ; 

-CT, PCT HĐND thành phố; 

-UBND, UBMTTQVN thành phố; 

-Đại biểu HĐND thành phố; 

-Công an, Viện KSND, TAND, Chi Cục THADS, 

Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài-Đồng Phú, 

phòng TC-KH, Nội vụ, Trung tâm VH-TT, Đài 

TT&TH thành phố, Điện lực Đồng Xoài; 

-TT HĐND các xã-phường; 

-LĐVP, CV: HĐND, KTTH; 

-Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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