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Số: 22/NQ-HĐND 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày 20 tháng 12 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 

của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

KHÓA XXII, KỲ HỌP THỨ 8 

 

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 43/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cao Bằng ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân 

dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét Tờ trình số 217/TTr-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng về việc ban hành Nghị quyết kế hoạch tổ 

chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng; 

ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 

2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng, cụ thể: 

1. Hình thức, số lượng 

1.1. Hình thức: Kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố được tổ chức 

theo phiên họp toàn thể tại Hội trường. 

1.2. Số lượng: Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức 02 kỳ họp thường lệ 

(Kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm 2023). 

2. Thời gian, địa điểm 

2.1. Thời gian tổ chức các kỳ họp 

a) Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023: Dự kiến tổ chức vào tháng 7/2023, với 

thời lượng khoảng 02 ngày. 

b) Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023: Dự kiến tổ chức vào tháng 12/2023, với 

thời lượng khoảng 02 ngày. 
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2.2. Địa điểm: Phòng họp số 3 (tầng 4), nhà UB1, Hội trường Thành ủy; Hội 

đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân (số 032, Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). 

3. Thành phần tham dự kỳ họp 

3.1. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

3.2. Đại biểu khách mời tham dự kỳ họp 

Theo quy định tại Điều 81 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân Thành phố giao Thường trực Hội đồng nhân 

dân Thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, có thể quyết định mời 

thêm các thành phần khác tham dự kỳ họp. 

4. Nội dung các kỳ họp  

4.1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023  

a) Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo công tác 6 

tháng đầu năm 2023 theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1, Điều 59 Luật 

Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

b) Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; báo cáo kết quả giải 

quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn của đại biểu Hội 

đồng nhân dân Thành phố trong và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng 

nhân dân Thành phố và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân Thành phố; 

c) Hội đồng nhân dân Thành phố nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Thành phố Thông báo của Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 

về công tác phối hợp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên đối với Hội đồng nhân dân 

thành phố và Uỷ ban nhân dân thành phố. 

d) Hội đồng nhân dân thành phố chất vấn và nghe trả lời chất vấn tại kỳ họp; 

đ) Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định thông qua Nghị quyết về 

Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố và một số 

Nghị quyết quan trọng khác liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, 

đề án, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo 

thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân 
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dân Thành phố. 

4.2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 

a) Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo công tác 

năm 2023 theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1, Điều 59 Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

b) Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; báo cáo kết quả 

giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội 

đồng nhân dân Thành phố trong và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng 

nhân dân Thành phố và Báo cáo giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân Thành phố; 

c) Hội đồng nhân dân Thành phố nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Thành phố Thông báo của Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 

về công tác phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; nhiệm vụ năm 

2024. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành 

phố và các tổ chức thành viên đối với Hội đồng nhân dân Thành phố và Uỷ ban 

nhân dân Thành phố. 

d) Hội đồng nhân dân Thành phố chất vấn và nghe trả lời chất vấn tại kỳ họp; 

đ) Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định thông qua Nghị quyết về Kế 

hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố 

và một số Nghị quyết quan trọng khác liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng -an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các 

báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo 

cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố. 

5. Nội dung khác 

Ngoài các nội dung trên, theo chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu, nhiệm vụ thực 

tiễn của địa phương và đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố, các Ban Hội 

đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, đại 

biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố giao Thường 

trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định bổ sung nội dung vào 

chương trình các kỳ họp thường lệ hoặc tổ chức kỳ họp chuyên đề trong năm 2023 

để trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân Thành phố và các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác xây dựng, 

chuẩn bị các tài liệu trình kỳ họp và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ 

chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

2. Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Thành phố và các cơ quan liên quan chuẩn bị và gửi báo cáo, tờ trình, dự 

thảo nghị quyết và các tài liệu liên quan trình kỳ họp đúng thời gian quy định tại 

Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch trước mỗi kỳ họp. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân 

dân Thành phố căn cứ nội dung của Kế hoạch đã được thông qua tại kỳ họp này để 

xây dựng kế hoạch, tiến hành giám sát, thẩm tra và chuẩn bị báo cáo trình kỳ họp; 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp. 

4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tham dự đầy đủ các phiên họp 

của kỳ họp theo quy định và chủ động, tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến 

để các kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố đạt kết quả cao nhất. 

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp 

với các cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho 

việc tổ chức các kỳ họp đạt chất lượng. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khoá XXII, 

nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 
  

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 

- Sở Tư pháp Cao Bằng; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND Thành phố; 

- Các Ban HĐND Thành phố; 

- UBND Thành phố; 

- UBMTTQVN Thành phố; 

- TT Công báo tỉnh; 

- Đại biểu HĐND Thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể Thành phố; 

- TT HĐND; UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Tô Vũ Ninh 
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