
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: OA /TB-HĐND Mường Khương, ngày 10 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO
Nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Mường Khương

khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Tố chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND được ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 753/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Căn cứ Văn bản số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của ủ y  ban 
thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số nội dung về việc tố chức kỳ họp thứ nhất 
của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Văn bản số 01/HD-HĐND ngày 31/5/2016 của Thường trực HĐND 
tỉnh Lào Cai về việc hưóng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp huyện, 
thành phố, xã, phường nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 09/6/2016 của Triệu tập viên kỳ họp thứ nhất 
với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Dự cuộc họp có đồng chí Bí Thư Huyện ủy. 
HĐND huyện Mường Khưcmg thông báo chương trình kỳ họp và phân công nhiệm 
vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung và các 
điều kiện tố chức kỳ họp như sau:

I . Nội dung, chương trình kỳ họp.
1. Thòi gian: Từ 7h00' đến 12h00' ngày 29/6/2016;

- Phiên họp trù bị: Từ 7h00 - 7h45, ngày 29/6/2016.

- Phiên họp chính thức: Khai mạc vào hồi 8h00, ngày 29/6/2016.

2. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Mường Khương.
3. Nội dung kỳ họp.
3.1. Ồn định tổ chức.
3.2. Khai mạc kỳ họp.
3.3. Thông qua nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất.
3.4. Giới thiệu và biếu quyết cử Ban thư ký kỳ họp.
3.5. Thông qua Nội quy tổ chức các kỳ họp HĐND khóa XVII.
3.6. ủ y  ban bầu cử đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XVII.
3.7. Phát biêu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; Bí thư Huyện ủy;
3.8. Công tác bầu cử các chức danh HĐND và ƯBND huyện:



- Quy trình bầu cử chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện; 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủ y  viên UBND huyện; Trưởng, Phó Trưởng Ban của 
HĐND huyện. Thư ký kỳ họp thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các 
chức danh trên.

- Thống nhất số lượng, thành viên các Ban HĐND huyện; Thư ký kỳ họp 
thông qua Nghị quyết số lượng, thành viên các Ban HĐND huyện. Thông báo 
Quyết định của Thường trực HĐND huyện thành lập các Tổ đại biểu; Tổ trưởng, 
Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện.

- Quy trình bầu Hội thấm Tòa án nhân dân huyện. Thư ký kỳ họp thông qua 
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thấm Tòa án nhân dân huyện Mường 
Khương, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3.9. Úy ban MTTQVN huyện báo cáo tống hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 
tại các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND huyện với cử tri.

3.10. Chủ tịch ƯBND huyện khóa mới phát biểu báo cáo những nhiệm vụ 
chủ yếu về kinh tế - xã hội huyện Mường Khương năm 2016.

3.11. Thường trực HĐND huyện trình kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 
2016 của HĐND huyện. Thư ký kỳ họp thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết kế 
hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2016 của HĐND huyện khóa XVII, phê chuẩn kết 
quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Mường Khương khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 
2021.

3.12. Phát biểu bế mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND huyện khóa XVII.

II. Phân công các CO’ quan, đon yị chuấn bị các nội dung, điều kiện tố 
chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Mưcmg Khưong khóa XVII - nhiệm kỳ 
2 0 1 6 - 2021 :

Đe chuấn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất 
HĐND huyện Mường Khương khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội đồng nhân 
dân huyện Mường Khương phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có 
liên quan như sau:

1. Ban Tố chức Huyện ủy: Phối họp với Phòng Nội vụ huyện dự kiến Ban 
Thư ký kỳ họp, Ban kiểm phiếu, ủ y  viên các Ban HĐND huyện.

2. ủy  ban MTTQVN huyện:

- Chuẩn bị báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp 
xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND huyện vói cử tri.

- Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân huyện trong việc thực hiện quy trình 
bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Tò' trình, phiếu bầu, 
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thấm Tòa án nhân dân huyện).

3. Tòa án nhân huyện: Phối họp với ủ y  ban MTTQVN huyện tham mưu 
thực hiện Quy trình bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
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4. Văn phòng UBND huyện:

- Tham mưu đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung được phân 
công đảm bảo chất lượng, thời gian quy định trưóc khi trình kỳ họp HĐND huyện 
khóa XVII.

- Tham mưu cho ƯBND huyện xây dựng báo cáo tóm tắt tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 
2016.

- Tham mưu mời đại biếu theo thành phần, thời gian, địa điểm; gửi tài liệu 
liên quan đến kỳ họp tới đại biểu HĐND huyện khóa XVII đảm bảo thời gian quy 
định.

- Lập dự toán kinh phí phục vụ kỳ họp; tham mưu chuẩn bị bài phát biểu 
Khai mạc và Be mạc kỳ họp; dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết về: Ke hoạch tổ 
chức các kỳ họp năm 2016 của HĐND huyện khóa XVII; Phê chuẩn kết quả kỳ 
họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVII.

- Chuấn bị Hội trường, tăng âm, loa đài và các điều kiện khác đảm bảo tổ 
chức thành công kỳ họp; chuẩn bị máy phát điện dự phòng tại hội trường UBND 
huyện..

- Đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ và hướng dẫn các đại biểu dự kỳ họp.

- Xây dựng kịch bản chi tiết của kỳ họp.

5. Phòng Nội vụ:

- Tham mưu UBBC đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu 
HĐND các câp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện; kêt quả xác nhận tư cách 
đại biểu HĐND huyện khóa XVII.

- Dự thảo các Tờ trình, phiếu bầu, biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết xác - 
nhận kết quả bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban, Phó trưởng 
các Ban của HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ủ y  viên ƯBND huyện nhiệm kỳ 
2016 - 2021; Tờ trình, Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc; cơ cấu, số lượng, thành 
phần các Ban của HĐND huyện. Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về 
thành lập các Tổ đại biểu, Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện...

- Phối hợp với Ban Tố chức Huyện ủy dự kiến số lượng, danh sách ủy viên 
các Ban HĐND huyện (gồm 03 ban); Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Dự thảo Nội quy tố chức các kỳ họp HĐND huyện khóa XVII.

- Xây dựng kịch bản chi tiết nội dung bầu cử tại kỳ họp.

6. Các đon vị lực lượng vũ trang (Công an, BCH  Quân sự huyên, các 
đồn biên phòng trên địa bàn): Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đảm bảo an 
ninh, trật tự an toàn xã hội; bố trí lực lượng trực bảo vệ kỳ họp thứ nhất HĐND 
huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.
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7. Phòng Văn hóa & Thông tin: Đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, 
kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện và các xã, thị trấn trên cổng thông tin điện 
tử huyện; tuyên truyền về kỳ họp.

8. Trung tâm Văn hóa - TT - TT: Thực hiện công tác trang trí khánh tiết; 
chuấn bị Ma két, băng zôn, khấu hiệu, nhạc Quốc ca, thời gian chậm nhất vào ngày 
28/6/2016.

9. Đài TT-TH huyện: Tuyên truyền, thông báo trên các phương tiện thông 
tin đại chúng về nội dung, chương trình, thời gian, địa điếm tố chức kỳ họp; Bố trí 
cán bộ và phương tiện ghi âm, ghi hình, đưa tin bài về kết quả kỳ họp.

10- Phòng TC-KH huyện: Tham mưu UBND huyện thẩm định, cấp kinh 
phí phục vụ công tác tố chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVII theo quy 
định.

l í .  Văn phòng Huyện ủy: Chuẩn bị bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí 
thư Huyện ủy tại kỳ họp.

III. Các yêu cầu về nội dung và thòi gian hoàn thành các văn bản kỳ
họp:

1. Nội dung các báo cáo, tò’ trình:

- Các báo cáo, tờ trình phải đảm bảo đúng Luật tổ chức chính quyền địa 
phưcmg năm 2015, Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của ủ y  
ban thường vụ Quốc hội và Hướng dẫn số 01/HD-HĐND ngảy 31/5/2016 của 
HĐND tỉnh.

- Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016- 
2021; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khoá XVII, nhiệm 
kỳ 2016-2021; Báo cáo nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội của huyện trong năm 
2016, phải ngắn gọn, trọng tâm.

- Báo cáo tổng họp những ý kiến, kiến nghị của cử trị tại các cuộc tiếp xúc 
giữa những người ứng cử đại biểu HĐND với cử tri để trình tại kỳ họp, cần tổng 
hợp rõ các nội dung:

+ Nội dung các ý kiến về những tâm tư nguyện vọng của cử tri đối với các 
đại biểu HĐND.

+ Nội dung về các ý kiến đóng góp của cử tri đối với các đại biểu HĐND để 
giúp cho hoạt động của đại biểu HĐND có hiệu quả.

+ Nội dung về các ý kiến kiến nghị của cử tri đề nghị chính quyền các cấp 
quan tâm giải quyết.

2. Thòi gian hoàn thành các văn bản:

- Các nội dung về quy trình bầu cử các chức danh gửi về Văn phòng 
HĐND&UBND huyện chậm nhất ngày 19/6/2016.
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- Các báo cáo, dự thảo nghị quyết gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện 
chậm nhất ngày 22/6/2016.

Trên đây là thông báo nội dung, chương trĩnh kỳ họp thứ nhất của HĐND 
huyện Mường Khương. Đe nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực 
hiệnẩ?J'

Nơi nhận: í
- TT. Huyện ủy, UBND huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- ủy  ban MTTQVN huyện;
- Công an, BCH Quân sự huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND, Phòng 
TC-KH, Phòng Nội vụ, Phòng VH-TT; 
Trung tâm VHTTTT, Đài TT-TH;
- Lưu: VT, PNV- ễềm rỜ N G  TRỰC HUYỆN ỦY 

Đặng Đình Chung
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