
   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 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  
Kết quả Hội nghị liên tịch (lần 2) thống nhất điều chỉnh thời gian, 

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

 
 

Ngày 17/6/2022, tại phòng họp B-UBND thành phố, bà Bùi Thị Minh 

Thúy-Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị liên tịch (lần 2) giữa Thường 

trực HĐND với UBND-Ủy ban MTTQVN thành phố và các ngành chức năng 

thống nhất thời gian, chương trình kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa V. 

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Phó Chủ tịch HĐND thành phố; 

Đại diện Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thành phố; Trưởng và phó 2 Ban 

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

Chi Cục thi hành án Dân sự thành phố, phòng TC-KH, Nội vụ, Chi cục Thuế 

khu vực Đồng Xoài-Đồng Phú, Trung tâm Văn hóa-Thể thao, Đài Truyền thanh 

và Truyền hình thành phố; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

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 tổ chức trong 1 ngày 

(thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2022).  

 2. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Đồng Xoài. 

II. CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP: Gồm những nội dung sau: 
 

SÁNG NGÀY 15/7/2022: 
 

1. Thực hiện các thủ tục khai mạc kỳ họp: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới 

thiệu đại biểu. 

2. Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp. 

3. Phát biểu khai mạc kỳ họp. 

4. Phát biểu của lãnh đạo Thành uỷ. 

5. HĐND thành phố thực hiện thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung chức 

danh Trưởng ban KT-XH HĐND thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND 

thành phố, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và bầu bổ sung 

Ủy viên UBND thành phố: 
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5.1. HĐND thành phố miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban KT-XH HĐND 

thành phố: 

- Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố đề nghị miễn 

nhiệm chức danh Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.  

- HĐND thành phố thông qua dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức danh 

Trưởng ban KT-XH HĐND thành phố. 

5.2. HĐND thành phố bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban KT-XH HĐND 

thành phố: 

- Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố bầu bổ sung 

chức danh Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026  

- Thực hiện các thủ tục bầu bổ sung chức danh Trưởng ban KT-XH 

HĐND thành phố.  

- HĐND thành phố thông qua dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung chức danh 

Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố. 

5.3.  HĐND thành phố cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố: 

- Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố đề nghị cho thôi 

nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.  

- HĐND thành phố thông qua dự thảo Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại 

biểu HĐND thành phố. 

5.4. HĐND thành phố bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thành phố: 

- Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố bầu bổ sung 

chức danh Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Thực hiện các thủ tục bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thành phố.  

- HĐND thành phố thông qua dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung chức danh 

Chủ tịch HĐND thành phố. 

5.5.  HĐND thành phố bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố: 

- Thông qua Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố đề nghị bầu bổ sung 

Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Thực hiện các thủ tục bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố.  

- HĐND thành phố thông qua dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên 

UBND thành phố. 

 6. Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về kết quả công tác 6 

tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường 

trực và 02 Ban HĐND thành phố. 

7. Báo cáo (tóm tắt) tình hình và kết quả hoạt động của UBND thành 

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

8. Báo cáo (tóm tắt) 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. 
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 9. Thông báo 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. 

 10. Báo cáo của UBND thành phố về tổng quyết toán ngân sách nhà nước 

năm 2021.   

 11. Báo cáo của UBND thành phố 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. 

 12. Báo cáo của UBND thành phố về 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. 

13. Báo cáo của UBND thành phố về điều chỉnh (lần 2) kế hoạch vốn đầu 

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

14. Báo cáo (tóm tắt) của Viện KSND thành phố về công tác kiểm sát 6 

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

15. Báo cáo (tóm tắt) của TAND thành phố về công tác tòa án 6 tháng 

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

16. Báo cáo (tóm tắt)  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. 
 

CHIỀU NGÀY 15/7/2022: 

 17. 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. 

 18. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố về tình hình 

thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022. 

 19. Kỳ họp thực hiện quyền chất vấn của đại biểu HĐND thành phố và 

thảo luận tại hội trường. 

 20. Trả lời chất vấn của các cơ quan chuyên môn tại kỳ họp. 

21. Phát biểu của lãnh đạo UBND thành phố.  

 22. HĐND thành phố xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết sau: 

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

 22.2. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

22.3. Thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2022.  

22.4. Thông qua kế hoạch điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước 

năm 2022.  

22.5. Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. 
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22.6. Thông qua điều chỉnh (lần 2) kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 

05 năm 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố. 

22.7. Thông qua chủ trương đầu tư các dự án nhóm C giai đoạn 2021-

2025 nguồn ngân sách thành phố (lần 2).  

22.8. Thông qua 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. 

  23. Phát biểu bế mạc kỳ họp. 

24. Chào cờ bế mạc kỳ họp. 

* 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. 

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

2021 và 6 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà 

nước nguồn ngân sách nhà nước thành phố năm 2021, báo cáo kinh phí chuyển 

nguồn năm 2021. 

* 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 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). 

* Các báo cáo của Ban Pháp chế HĐND thành phố: 

- Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành 

phố năm 2023. 

- Báo cáo thẩm tra tình hình và kết quả hoạt động của UBND thành phố 6 

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

 III. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KỲ HỌP: 

1. Theo Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 23/5/2022 của Thường trực 

HĐND thành phố về kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố tại cuộc họp 

thống nhất thời gian, chương trình kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa V.  

Trong đó quy định: Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND 

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

thông báo của UBMTTQVN thành phố, gửi Thường trực HĐND thành phố 

chậm nhất ngày 17/6/2022. Qua theo dõi, đến nay Ủy ban MTTQVN thành phố, 

Tòa án nhân dân thành phố đã gửi báo cáo, các đơn vị còn lại chưa gửi các văn 

bản về Thường trực HĐND thành phố, để kịp tiến độ chuẩn bị kỳ họp, đề nghị 

các đơn vị sớm hoàn chỉnh các văn bản gửi Thường trực HĐND thành phố, 

chậm nhất trước ngày 25/6/2022.   

- Thường trực HĐND thành phố tổ chức cho các vị đại biểu HĐND thành 

phố họp tổ chậm nhất ngày 29/6/2022 để thảo luận các văn bản của Thường trực 

HĐND, UBND, UBMTTQVN, VKSND, TAND, Chi cục THADS thành phố.   

- Báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND thành phố, báo cáo của UBND 

thành phố trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời ý kiến chất vấn của 

đại biểu HĐND thành phố, gửi Thường trực HĐND thành phố chậm nhất ngày 

12/7/2022. 

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố: 

- Xếp lịch để Thường trực HĐND chủ trì họp với UBND thành phố, lãnh 

đạo 02 Ban HĐND, Thư ký kỳ họp của HĐND thành phố và các ngành chức 
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năng có liên quan để xem xét, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các nghị quyết 

của HĐND thành phố, trước khi trình tại kỳ họp thứ năm HĐND thành phố, 

chậm nhất ngày 12/7/2022. 

- 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 thời gian quy định.  

- 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 (phòng họp không giấy); làm 

bảng Maket trong Hội trường và phục vụ âm thanh, ánh sáng và đường truyền 

phục vụ cho kỳ họp.  

 3. Đề nghị Điện lực Đồng Xoài: Ưu tiên không cắt điện để đảm bảo điện 

phục vụ trong thời gian tổ chức kỳ họp.  

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

Thành ủy và dọc tuyến đường Phú Riềng Đỏ (đoạn từ vòng xoay ngã tư Đồng 

Xoài đến đầu 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”. 

5. Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố: 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 (lần 2) rà soát nội dung, chương trình công tác chuẩn 

bị 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, Trung tâm VH-TT, Đài TT&TH, 

Điện lực Đồng Xoài; 

-TT HĐND các xã-phường; 

-Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

-LĐVP, CV: HĐND, KTTH, CNTT; 

-Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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