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THÔNG BÁO 

Kết luận nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ nhất 

HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

         

 Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Thường trực HĐND thị xã tổ chức Hội nghị 

liên tịch bàn, thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 

nhất HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm 

Duy Quang – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì. 

Trên cơ sở dự kiến nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức kỳ họp do Văn 

phòng HĐND & UBND thị xã chuẩn bị và ý kiến thảo luận của các đại biểu, 

đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã kết luận như sau: 

I. NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH TỔ CHỨC KỲ HỌP 

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-

2026 dự kiến tổ chức trong 1/2 ngày, dự kiến ngày 29/6/2021. 

Khai mạc lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 29/6/2021. 

Địa điểm tổ chức kỳ họp: Tại Trụ sở Ban chỉ huy quân sự thị xã. Nội 

dung, chương trình kỳ họp dự kiến như sau: 

1. Khai mạc, thông qua chương trình kỳ họp: 

- Ổn định tổ chức, Chào cờ, Cử Quốc ca;  

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp; 

 - Chủ tịch HĐND thị xã khóa XIX phát biểu khai mạc kỳ họp; 

 - Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 

2021 báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất của HĐND thị xã; 

 - Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. 

2. Hội đồng nhân dân nghe đại diện Ủy ban Bầu cử thị xã báo cáo kết quả 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và báo cáo kết quả xác nhận tư cách 

đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  

3. Đồng chí Bí thư Thị ủy phát biểu tại kỳ họp. 

4. HĐND thị xã nghe Thường trực HĐND thị xã khóa XIX báo cáo về cơ 

cấu tổ chức bộ máy của HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; UBND thị xã báo 

cáo về cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

5. HĐND thị xã tiến hành bầu các chức danh Hội đồng nhân dân thị xã: 

 5.1. Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026 và thông qua dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức 

danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; 
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 5.2. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 

2021-2026 và thông qua dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử 

chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026;  

          5.3. Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban của các Ban Hội đồng nhân dân thị 

xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua dự thảo Nghị quyết về việc xác 

nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban của Hội đồng 

nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026;  

5.4. Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến số lượng thành viên, cơ cấu 

thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026 trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, quyết định và thông qua dự thảo 

Nghị quyết quy định về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội 

đồng nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 5.5. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thay mặt Thường trực Hội đồng nhân 

dân thị xã phát biểu về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

6. Bầu các chức danh Ủy ban nhân dân thị xã: 

          6.1. Bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

và thông qua dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; 

          6.2. Bầu các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 

2021-2026 và thông qua dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử 

chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026; 

         6.3. Bầu các Uỷ viên của Ủy ban nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 

2021-2026 và thông qua dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử 

chức danh các Uỷ viên khác của Ủy ban nhân dân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026; 

 6.4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã thay mặt Ủy ban nhân dân thị xã 

phát biểu về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

7. Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 

2016 – 2021 và thông qua dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử 

Hội thẩm nhân dân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; 

8. HĐND thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 

năm 2021 của HĐND thị xã Ba Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

9. Bế mạc kỳ họp: 

- Chủ tịch HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 phát biểu bế 

mạc kỳ họp; 

  - Chào cờ, cử Quốc ca. 
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II. KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ 

Căn cứ vào các nội dung kỳ họp thứ nhất nêu trên và một số nội dung liên 

quan khác đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các 

công việc sau: 

1. Văn phòng HĐND & UBND thị xã tham mƣu, giúp Thƣờng trực 

HĐND thị xã chuẩn bị: 

- Chương trình làm việc và chương trình điều hành kỳ họp thứ nhất 

HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

- Báo cáo về cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 

2021 – 2026; 

- Chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến bầu cử các chức 

danh: Chủ tịch HĐND thị xã; Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Trưởng Ban, Phó 

Trưởng các Ban của HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

- Tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu bầu các chức danh của 

HĐND thị xã, UBND thị xã, Hội thẩm của TAND tại kỳ họp thứ nhất, HĐND 

thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về số lượng thành viên các Ban của 

HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 

năm 2021 của HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thị xã về 

tình hình chấp hành pháp luật về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thị xã; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan chuẩn bị các tài liệu và 

các điều kiện cần thiết khác để kỳ họp diễn ra thành công. 

2. Ủy ban bầu cử thị xã chuẩn bị:  

- Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 

2026  

- Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã khóa XX, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026;  

- Cấp giấy chứng nhận Đại biểu HĐND thị xã Ba Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 

2021 – 2026 cho các đại biểu. 

3. Ủy ban nhân dân thị xã chuẩn bị:  

- Báo cáo về cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 

2026; 

- Các tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu các chức danh của UBND thị xã; 

dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của UBND thị xã; hồ 

sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh UBND thị xã 

sau kỳ họp thứ nhất theo đúng quy định. 

4. Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã chuẩn bị:  
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- Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân;  

- Chủ trì, phối hợp với TAND thị xã chuẩn bị tờ trình giới thiệu danh sách 

ứng cử Hội thẩm nhân dân; dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội 

thẩm nhân dân của TAND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

5. Các Ban của HĐND thị xã khóa XIX chuẩn bị: Thẩm tra các văn 

bản trình tại kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.   

6. Các cơ quan liên quan: Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Tòa án 

nhân dân thị xã và Phòng Nội vụ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động tham 

mưu cho Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã triển 

khai thực hiện các công việc liên quan đến kỳ họp thứ nhất đảm bảo thời gian, 

chất lượng.  

7. Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã: Phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND thị xã để tuyên truyền, phổ biến các nội dung kỳ họp theo yêu 

cầu của Thường trực HĐND thị xã. 

Tất cả các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các tài liệu, văn bản 

khác liên quan đến kỳ họp đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị gửi về 

Thường trực HĐND thị xã trước ngày 21/6/2021 để kịp thời gửi tới các đại biểu 

Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là thông báo nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 

nhất HĐND thị xã Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND đề nghị 

UBND thị xã và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương thực hiện theo 

đúng nội dung và tiến độ đề ra./.  

 
Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Các Ban HĐND thị xã; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- Các vị đại biểu HĐND thị xã; 

- Văn phòng HDND-UBND thị xã; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Thanh Lƣơng   
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