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THÔNG BÁO
Nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2,
HĐND thành phố Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 24/6/2021 của HĐND
thành phố về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 2021 của
HĐND thành phố.
Trên cơ sở kết quả Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình,
thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa XII giữa Thường trực
HĐND thành phố với UBND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN
thành phố, các ngành tư pháp thành phố và các cơ quan có liên quan thuộc
UBND thành phố (Vào ngày 06/7/2021), Thường trực HĐND thành phố thông
báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố
Khóa XII như sau:
A. NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP:
I. Nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình:
1. Tờ trình dự thảo Nghị quyết:
1.1. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát 06 tháng cuối
năm 2021 của HĐND thành phố.
1.2. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của
HĐND thành phố.
1.3. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Quy chế hoạt động của Hội đồng
nhân dân thành phố Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
2. Báo cáo, Chương trình:
2.1. Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực
HĐND thành phố;
2.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất và
trước Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa XII.
2.3. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND thành
phố về các nội dung trình Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố.
II. Nội dung các Ban Hội đồng nhân dân thành phố trình:
1. Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của các Ban Hội đồng
nhân dân thành phố.
2. Báo cáo thẩm tra các nội dung UBND thành phố, Tòa án nhân dân

2
thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chi Cục thi hành án dân sự thành
phố trình tại Kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố.
III. Nội dung Ủy ban nhân dân thành phố trình:
1. Báo cáo:
1.1. Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; phương
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
1.2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.
1.3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
1.4. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.
1.5. Báo cáo kết quả thực hiện thuộc thẩm quyền quyết định của UBND
thành phố giữa hai kỳ họp theo Luật đầu tư công và Luật ngân sách nhà nước.
1.6. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm;
phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.
1.7. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6
tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.
1.8. Báo cáo về tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm
vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.
1.9. Báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn
thành phố sau Kỳ họp thứ nhất và trước Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa
XII.
1.10. Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
qua thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND thành phố; các nội dung thẩm tra của
các Ban HĐND thành phố;ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành
phố đối với nội dung trình Kỳ họp.
2. Tờ trìnhdự thảo Nghị quyết:
2.1. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng
- an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
2.2. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân cấp quyết định chủ trương đầu
tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định
của HĐND thành phố.
2.3. Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách địa
phương năm 2020.
2.4. Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung
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hạn giai đoạn 2021-2025.
2.5. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm
2021.
2.6. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng
các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2021-2025.
2.7. Các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết khác (nếu có) sau khi Thường trực
HĐND thành phố tổ chức họp thống nhất.
IV. Báo cáo của các ngành tư pháp thành phố:
1. Tòa án nhân dân thành phố: Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm,
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
2. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố: Báo cáo công tác 6 tháng đầu
năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
3. Chi Cục thi hành án dân sự thành phố: Báo cáo công tác 6 tháng đầu
năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
4. Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố: Báo cáo công tác 6 tháng đầu
năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
V. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố:
Thông báo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tham
gia xây dựng chính quyền.
VI. Chất vấn và trả lời chất vấn.
B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH KỲ HỌP:
1. Thời gian: 02 ngày, dự kiến vào ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2021.
2. Địa điểm: Tại Hội trường lớn Trụ sở HĐND-UBND thành phố (Số
542, đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Để Kỳ họp lần thứ 2, HĐND thành phố Khoá XII đạt kết quả tốt, Thường
trực HĐND thành phố yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi
cục Thi hành án dân sự thành phố:
- Gửi Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp (kèm theo văn
bản thẩm định của phòng Tư pháp thành phố đối với văn bản quy phạm pháp
luật) về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 15/7/2021 để Thường trực
HĐND chuyển các Ban HĐND thành phố thẩm tra.
- Sau khi các Ban HĐND thành phố thẩm tra, các đơn vị tiếp thu, hoàn
chỉnh, hoặc có báo cáo giải trình (đối với các nội dung không tiếp thu) gửi về
Thường trực HĐND thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố)
trước ngày 21/7/2021.
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- Riêng đối với báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ
nhất, trước Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố (đối với một số nội dung trọng tâm)
và Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo
luận tại các Tổ đại biểu HĐND thành phố; các nội dung thẩm tra của các Ban
HĐND thành phố; ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia
xây dựng chính quyền và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố đối với
nội dung trình Kỳ họp gửi về Thường trực HĐND thành phố trước ngày
26/7/2021.
- Các nội dung trình Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa XII xem xét,
quyết nghị liên quan đến đầu tư công, ngân sách, ủy quyền phê duyệt chủ trương
đầu tư, các đề án… phải báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết luận trước khi
trình Kỳ họp; các dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật phải thực hiện đảm
bảo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thường trực HĐND thành
phố sẽ không trình các nội dung cho Kỳ họp xem xét, quyết định khi chưa đảm
bảo quy định của Quy chế làm việc Thành ủy Kon Tum Khóa XII và quy trình
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (nếu là Nghị quyết quy phạm pháp luật).
2. Các Ban HĐND thành phố:
Gửi Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban và Báo cáo
thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp theo phân công về Thường trực HĐND
thành phố trước ngày 20/7/2021.
3. Các Tổ đại biểu HĐND thành phố:
Tổ chức thảo luận Tổ về các nội dung trình Kỳ họp thứ 2, HĐND thành
phố và gửi báo cáo kết quả thảo luận Tổ về Thường trực HĐND thành phố (qua
Văn phòng HĐND-UBND thành phố) trước ngày 26/7/2021.
4. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố:
Gửi Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
tham gia xây dựng chính quyền về Thường trực HĐND thành phố trước ngày
20/7/2021 để phục vụ Kỳ họp.
5. Phòng Tư pháp thành phố:
Phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm thẩm định dự thảo
Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố trình tại Kỳ họp (Có báo
cáo thẩm định cụ thể) đảm bảo Nghị quyết HĐND thành phố ban hành đúng với
quy định hiện hành.
6. Văn phòng HĐND-UBND thành phố:
- Tham mưu chuẩn bị nội dung để đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử
tri sau Kỳ họp thứ nhất, trước Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố.
- Tham mưu Quyết định triệu tập Kỳ họp và các nội dung của Thường
trực HĐND thành phố trình tại Kỳ họp; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị
trong việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp.
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- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa -Thể thao -Du lịch và Truyền thông
thành phố đăng tải kịp thời tài liệu Kỳ họp lên Trang thông tin điện tử thành
phố. Đồng thời, gửi toàn bộ tài liệu Kỳ họp cho đại biểu HĐND thành phố chậm
nhất ngày 22/7/2021.
7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông thành
phố:
- Thực hiện tuyên truyền trước, trong và sau Kỳ họp.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố đăng tải, cập
nhật tài liệu kỳ họp lên Trang thông tin điện tử thành phố đảm bảo khoa học, kịp
thời.
* Ghi chú: Đối với các văn bản dài trên 12 trang đánh máy, yêu cầu phải
có Báo cáo tóm tắt để rút ngắn thời gian trình bày tại Kỳ họp.
Trong quá trình chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị nội dung Kỳ họp, Thường trực
HĐND thành phố sẽ xem xét bổ sung chương trình Kỳ họp (nếu có) để phù hợp
với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.
Thường trực HĐND thành phố thông báo để các đơn vị có liên quan biết,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. Thành uỷ;
- TT. HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Ban TT. UBMTTQVN thành phố;
- Chánh án TAND thành phố;
- Viện trưởng VKSND thành phố;
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các ban, ngành, đoàn thể của thành phố;
- TT. HĐND xã, phường;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND TP;
- Trang Thông tin điện tử thành phố (đưa tin);
- Lưu: VT, HĐ2.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Phương Nguyên

