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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân 

 thành phố Cao Bằng năm 2022 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cao Bằng về Chương trình giám sát năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cao Bằng ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường 

lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 

2021-2026; 

Căn cứ Quy chế số 758/QC-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 13 tháng 10 năm 

2020 phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 

và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao  Bằng, 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Thành ủy Cao Bằng, Thường 

trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Cao Bằng xây dựng Chương trình 

công tác năm 2022 như sau: 

I. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND Thành phố 

- Thường trực HĐND Thành phố phối hợp cùng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân  

(UBND) Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(MTTQVN) Thành phố và các cơ quan liên quan thống nhất nội dung, chương 

trình các kỳ họp tổ chức trong năm 2022.  

- Thường trực HĐND Thành phố phối hợp với Lãnh đạo UBND Thành phố  

chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án…bảo đảm chất lượng, 

đúng trình tự ban hành văn bản và phân công các Ban của HĐND Thành phố  thẩm 

tra, báo cáo kỳ họp HĐND Thành phố theo quy định. 

- Triệu tập và chủ trì các kỳ họp HĐND Thành phố tổ chức trong năm 2022. 
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2. Tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng  

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 20 đến ngày 25 hàng tháng. 

- Nội dung: Giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp và các công 

việc khác theo thẩm quyền. 

- Trong năm 2022, tổ chức ít nhất 01 phiên họp có nội dung giải trình đối với 

UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố. 

3. Hoạt động giám sát, khảo sát 

- Chỉ đạo các Ban của HĐND Thành phố và Văn phòng HĐND và UBND 

Thành phố thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng về Chương trình giám sát năm 2022. 

- Thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND Thành 

phố; chỉ đạo các Ban thực hiện chương trình giám sát năm 2022. 

- Đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; kiến nghị sau 

giám sát; việc thực hiện lời hứa sau chất vấn của Chủ tịch UBND Thành phố, các 

thành viên của UBND Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

Thành phố; việc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân. 

- Tùy theo tình hình thực tế, Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân 

Thành phố tổ chức khảo sát một số nội dung cụ thể tại cơ sở, địa bàn. 

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân 

- Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm 

2022 của HĐND Thành phố khóa XXII. 

- Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo của công dân. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổ chức đánh giá tình 

hình giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

5. Công tác phối hợp 

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND Thành phố với 

UBND Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. 

- Tổ chức Hội nghị giao ban và trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa 

Thường trực HĐND Thành phố khóa XXII với Thường trực HĐND các xã, 

phường năm 2022. 

- Tham gia các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh 

với Thường trực HĐND các huyện, Thành phố. 

6. Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tham mưu thực hiện các 

nội dung theo Chương trình công tác của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban 

của HĐND Thành phố. 
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II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Thường trực HĐND Thành phố thực hiện các hoạt động thường xuyên theo 

quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, chương trình công tác cụ 

thể hàng tháng tập trung vào các nhiệm vụ sau: 

1. Tháng 1/2022 

- Chỉ đạo công tác tổng hợp đánh giá, chấm điểm đại biểu, tổ đại biểu HĐND 

Thành phố thực hiện chức trách nhiệm vụ của đại biểu, tổ đại biểu HĐND thành 

phố Cao Bằng khóa XXII theo Luật định. 

- Tham gia hoạt động thăm hỏi, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

các đối tượng có công, đối tượng xã hội, ... và một số cơ quan, đơn vị theo Kế 

hoạch phân công của Thành phố.  

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2021: 

+ Giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; 

+ Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021); 

+ Tổ chức đánh giá, chấm điểm đại biểu, tổ đại biểu HĐND Thành phố thực 

hiện chức trách nhiệm vụ theo Luật định và các nội dung khác. 

- Thực hiện báo cáo viên tại Hội nghị báo cáo viên thường kỳ của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy tổ chức. 

- Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND Thành phố 

năm 2022. 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo; công tác tiếp công dân theo quy định. 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức. 

2. Tháng 2/2022 

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, 

các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố đề xuất chương trình, nội dung giám 

sát năm 2023. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề nghị danh mục xây dựng Nghị 

quyết của HĐND Thành phố trình kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm 2022 

HĐND Thành phố khóa XXII. 

- Dự các hoạt động lễ hội, Tết trồng cây của Thành phố trên địa bàn theo kế 

hoạch (nếu có). 

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2022: 

+ Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND Thành phố và 

một số nội dung khác. 
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- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức. 

- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. 

3. Tháng 3/2022 

- Thường trực HĐND Thành phố tổ chức giám sát chuyên đề, với nội dung: 

Giám sát tình hình thanh toán, quyết toán và xử lý nợ đọng trong đầu tư xây dựng 

cơ bản nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-

2021; việc sử dụng các nguồn vốn xây dựng các công trình giao thông đối với các 

phường thuộc Thành phố. 

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2022: 

+ Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND Thành phố,  

+ Xem xét danh mục Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của 

HĐND Thành phố khóa XXII và một số nội dung khác. 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức. 

- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. 

4. Tháng 4/2022 

-  Chỉ đạo các Ban của HĐND Thành phố thực hiện giám sát chuyên đề với 

nội dung:  

+ Ban Kinh tế - Xã hội: Giám sát quy trình công tác bảo vệ môi trường theo 

báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐTM) được phê duyệt của Công 

ty cổ phần gang thép Cao Bằng. 

+ Ban Pháp chế: Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công 

tác tuyển quân và công tác tuyển sinh quân sự trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2022: 

+ Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND Thành phố;  

+ Thống nhất danh mục dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm HĐND 

Thành phố khóa XXII;  

+ Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp và phân công trách nhiệm tham 

gia chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Thành phố khóa XXII. 

+ Thông qua các báo cáo giám sát: 

++ Giám sát tình hình thanh toán, quyết toán và xử lý nợ đọng trong đầu tư 

xây dựng cơ bản nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố giai đoạn 

2019-2021; việc sử dụng các nguồn vốn xây dựng các công trình giao thông đối 

với các phường thuộc Thành phố 

++ Giám sát hoạt động và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành 

phố về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các cơ quan Tư 

pháp quý I năm 2022. 
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+ Giải quyết một số nội dung khác theo thẩm quyền. 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức. 

- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. 

5. Tháng 5/2022 

- Thường trực HĐND Thành phố tổ chức giám sát chuyên đề, với nội dung: 

Giám sát công tác quản lý, sử dụng quản lý đất công, đất xen kẹt giữa các khu dân 

cư, đất dôi dư sau khi thi công hoàn thành các công trình dự án trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng. 

- Chỉ đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố thực hiện giám sát chuyên 

đề với nội dung: Giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về Luật Quảng cáo trên 

địa bàn thành phố Cao Bằng. 

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND Thành phố xây dựng Tờ trình của 

Thường trực HĐND Thành phố xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức kỳ 

họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2022: 

+ Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND Thành phố. 

+ Thông qua báo cáo giám sát của các Ban HĐND Thành phố: 

++ Ban Kinh tế - Xã hội: Giám sát quy trình công tác bảo vệ môi trường theo 

báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐTM) được phê duyệt của Công 

ty cổ phần gang thép Cao Bằng (tổ chức giám sát trong tháng 4/2022). 

++ Ban Pháp chế: Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công 

tác tuyển quân và công tác tuyển sinh quân sự trên địa bàn thành phố Cao Bằng (tổ 

chức giám sát trong tháng 4/2022). 

+ Giải quyết một số nội dung khác theo thẩm quyền. 

- Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ 5 

HĐND Thành phố, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức. 

- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. 

6. Tháng 6/2022 

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 HĐND Thành 

phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

       - Xây dựng kế hoạch và tố chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ 

họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Thành phố. 

 - Phối hợp với UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các 

báo cáo, hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa 

XXII. 

- Chỉ đạo các Ban HĐND Thành phố, Văn phòng HĐND và UBND Thành 

phố xây dựng các văn bản: 
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+ Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND Thành 

phố; 

+ Báo cáo kết quả hoạt động HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân Thành phố; 

+ Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố Cao Bằng. 

+ Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố  

khóa XXII. 

- Tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn. 

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2022: 

+ Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND Thành phố;  

+ Thông qua báo cáo giám sát của các Ban HĐND và Thường trực HĐND 

Thành phố: 

++ Thường trực HĐND Thành phố tổ chức giám sát chuyên đề, với nội dung: 

Giám sát công tác quản lý, sử dụng quản lý đất công, đất xen kẹt giữa các khu dân 

cư, đất dôi dư sau khi thi công hoàn thành các công trình dự án trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng (tổ chức giám sát trong tháng 5/2022). 

++ Ban Kinh tế - Xã hội: Giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về Luật 

Quảng cáo trên địa bàn thành phố Cao Bằng (tổ chức giám sát trong tháng 5/2022). 

+ Thông qua nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa 

XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung khác. 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức; 

- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. 

7. Tháng 7/2022 

- Tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 

(kỳ họp thường lệ giữa năm 2022). 

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2022: 

+ Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND Thành phố và một 

số nội dung khác; 

+ Thông qua báo cáo giám sát: Báo cáo hoạt động và kết quả thực hiện Nghị 

quyết của HĐND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh và các cơ quan Tư pháp quý II năm 2022. 

+ Giải quyết một số nội dung khác theo thẩm quyền. 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức; 

- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. 
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8. Tháng 8/2022 

- Chỉ đạo ban Pháp chế HĐND Thành phố thực hiện giám sát chuyên đề với 

nội dung: Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí của thành phố Cao Bằng. 

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2021: 

+ Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022); 

+ Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND Thành phố và một 

số nội dung khác. 

+ Giải quyết một số nội dung khác theo thẩm quyền. 

- Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung Tổ chức giao ban giữa Thường trực HĐND 

Thành phố và Thường trực HĐND các xã, phường năm 2022. 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức. 

- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. 

9. Tháng 9/2022 

- Thường trực HĐND Thành phố tổ chức giám sát chuyên đề, với nội dung: 

Giám sát công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn 

Thành phố. 

- Chỉ đạo ban Pháp chế HĐND Thành phố thực hiện giám sát chuyên đề, với 

nội dung: Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND Thành phố trình kỳ họp thường kỳ cuối năm; 

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022:  

+ Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND Thành phố;  

+ Đánh giá hoạt động công tác 9 tháng đầu năm 2022;  

+ Xem xét danh mục nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2021 HĐND Thành 

phố khóa XXII. 

+ Thông qua nội dung, chương trình kỳ họp và phân công nhiệm vụ cho các 

đơn vị liên quan chuẩn bị kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022. 

+ Thông qua báo cáo giám sát của ban Pháp chế HĐND Thành phố thực hiện 

giám sát chuyên đề với nội dung: Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật 

trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của thành phố Cao Bằng (tổ 

chức giám sát trong tháng 8/2022). 

- Tổ chức giao ban giữa Thường trực HĐND Thành phố và Thường trực 

HĐND các xã, phường năm 2022. 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức. 
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- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. 

10. Tháng 10/2022 

- Chỉ đạo Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện giám sát chuyên đề: Giám sát việc 

quản lý, sử dụng thu phí vỉa hè, quản lý thu thuế đất phi nông nghiệp trên địa bàn 

các phường. 

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND Thành phố xây dựng Tờ trình của 

Thường trực HĐND Thành phố xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức kỳ 

họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của HĐND Thành phố trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND Thành 

phố khóa XXII. 

- Phân công các Ban của HĐND Thành phố thẩm tra các văn bản trình kỳ họp 

thường kỳ cuối năm 2022. 

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2022: 

+ Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND Thành phố;  

+ Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp và phân công trách nhiệm tham 

gia chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2022;  

+ Thông qua các báo cáo giám sát:  

 ++ Thường trực HĐND Thành phố: Giám sát công tác quản lý hoạt động 

hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Thành phố (tổ chức giám sát trong tháng 

9/2022). 

++ Ban Pháp chế HĐND Thành phố: Giám sát việc chấp hành các quy định 

pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng (tổ chức giám sát trong tháng 9/2022). 

++ Báo cáo giám sát hoạt động và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND 

Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các cơ 

quan Tư pháp quý III năm 2022. 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức. 

- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. 

11. Tháng 11/2022 

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022;  

       - Xây dựng kế hoạch và tố chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND Thành phố. 

- Chỉ đạo các Ban HĐND Thành phố, Văn phòng HĐND và UBND Thành 

phố xây dựng các văn bản: 

+ Báo cáo kết quả hoạt động HĐND thành phố năm 2022; nhiệm vụ công tác 

trọng tâm năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; 
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+ Nghị quyết về các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND Thành phố khóa 

XXII; 

- Chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND Thành phố tổ chức đánh giá, xếp loại đại 

biểu HĐND Thành phố theo Quyết định của HĐND Thành phố. 

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021: 

+ Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND Thành phố; 

+ Thông qua báo cáo giám sát của ban Kinh tế - Xã hội: Giám sát việc quản 

lý, sử dụng thu phí vỉa hè, quản lý thu thuế đất phi nông nghiệp trên địa bàn các 

phường (tổ chức giám sát trong tháng 10/2022) 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức. 

- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. 

12. Tháng 12/2022 

- Tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 HĐND Thành phố khóa XXII. 

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, các Ban của HĐND 

Thành phố tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng chương trình giám sát, 

kế hoạch công tác năm 2023. 

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2021: 

+ Giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp; 

+ Tổ chức nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2022 theo phân 

cấp.  

+ Thông qua báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố; 

+ Thông báo kết quả kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022. 

- Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. 

- Chuẩn bị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường kỳ 

cuối năm 2022. 

- Báo cáo giám sát hoạt động và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND 

Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các cơ 

quan Tư pháp quý IV năm 2022. 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức. 

- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Chương trình công tác, các thành viên Thường trực HĐND Thành 

phố chủ động thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công 

đảm bảo hiệu quả, chất lượng. 

2. Đề nghị UBND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các Ban 

của HĐND Thành phố; HĐND, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan phối hợp tạo điều kiện để Thường trực HĐND Thành phố thực hiện tốt 
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Chương trình công tác năm 2022. 

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tham mưu, giúp việc và 

phục vụ Thường trực HĐND Thành phố tổ chức thực hiện Chương trình công tác 

năm 2022. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022, 

Thường trực HĐND Thành phố có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình 

hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ; 

- TT HĐND Thành phố;  

- UBND Thành phố; 
- UB MTTQ VN Thành phố;  
- Các Ban của HĐND Thành phố; 
- Đại biểu HĐNĐ Thành phố; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- TT HĐND các xã, phường; 
- CVP, các PCVP HĐND và UBND TP; 
- Trang thông tin điện tử Thành phố; 
- Lưu: VT, VP. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Lưu 

  


		2022-01-17T14:12:09+0700


		2022-01-17T17:24:33+0700


		2022-01-17T17:24:33+0700




