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Tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về 

việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2020; 

Căn cứ kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 16 và phiên họp định kỳ thứ 44 

của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp bất thường năm 2020, 

Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 17 

HĐND tỉnh khóa VII. 

 I. Nội dung  

 Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các nội dung sau: 

1. Tờ trình số 3721/TTr-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đề nghị bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án cơ sở hạ tầng khu dịch 

vụ - du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải; 

2. Tờ trình số 3932/TTr-UBND ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ sử dụng vào các mục đích khác để thực hiện các dự án 

phát sinh trong năm 2020 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; 

3. Tờ trình số 3773/TTr-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án khắc phục sạt lở 

đê biển Vĩnh Thái; 

4. Báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021 lần 1; 

5. Tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh do HĐND bầu; 

6. Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 

7. Các tờ trình về chủ trương đầu tư và một số nội dung khác thuộc thẩm 

quyền của HĐND tỉnh. 

 II. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VII dự kiến tổ chức trong 

khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến ngày 30/9/2020, thời lượng khoảng ½ ngày. 

2. Địa điểm: Trụ sở HĐND tỉnh, số 254 Hùng Vương, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị. 
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III. Công tác chuẩn bị kỳ họp 

1. Thường trực HĐND tỉnh 

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thành các tờ trình, hồ sơ, thủ tục 

miễn nhiệm và bầu các chức danh do HĐND bầu; 

- Tham gia các đoàn giám sát, khảo sát của các ban HĐND tỉnh. 

- Giao các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện 

Kế hoạch này. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chuẩn bị tờ trình, dự thảo nghị quyết và các báo cáo liên quan đảm bảo 

trình tự theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi 

Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh trước ngày 15/9/2020.  

- In đủ 15 bản các tờ trình, báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết và gửi về 

Văn phòng HĐND tỉnh để chuyển đến Thường trực HĐND và các ban HĐND 

tỉnh. Gửi bản điện tử các văn bản liên quan đến địa chỉ: hdnd@quangtri.gov.vn 

để Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp gửi đại biểu cập nhật, nghiên cứu trước kỳ 

họp. 

3. Các ban HĐND tỉnh 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát, giám sát các nội dung 

được Thường trực HĐND tỉnh phân công để phục vụ công tác thẩm tra các tờ 

trình, đề án trình kỳ họp. 

- Tài liệu phục vụ nghiên cứu thẩm tra của các thành viên các ban HĐND 

tỉnh chuyển qua Trang thông tin điện tử, không in ấn bản giấy. 

- Các ban HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với các ban khác thẩm tra các đề 

án, báo cáo, dự thảo nghị quyết (nội dung mục I Kế hoạch) cụ thể như sau: 

* Ban Kinh tế - Ngân sách: Chủ trì phối hợp với các ban HĐND tỉnh 

thẩm tra và chuẩn bị các báo cáo theo nội dung khoản 1, 2, 3, 4, 7 mục I Kế 

hoạch trên lĩnh vực được phân công. 

* Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Chủ trì phối hợp với các ban HĐND tỉnh 

chuẩn bị thẩm tra nội dung khoản 5 mục I Kế hoạch. 

4. Đại biểu HĐND tỉnh 

Khai thác và tiếp nhận các tài liệu phục vụ kỳ họp theo địa chỉ 

hdnd@quangtri.gov.vn (vào chuyên mục “tài liệu phục vụ kỳ họp”- “Kỳ họp 

HĐND tỉnh” - “Thông tin dân nguyện” - “Tài liệu tiếp xúc cử tri”); nghiên cứu 

các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, chuẩn bị ý kiến thảo luận và 

chất vấn tại kỳ họp.  

5. Văn phòng HĐND tỉnh 

Tham mưu thực hiện các nội dung, công tác phục vụ kỳ họp theo chức 

năng, nhiệm vụ; tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động Trang thông tin 

mailto:hdnd@quangtri.gov.vn
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điện tử nhất là trong việc cập nhật các tài liệu kỳ họp, chuyển tài liệu qua mạng 

Internet cho đại biểu HĐND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND, Văn 

phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan đôn đốc việc chuẩn bị và gửi các văn 

bản, tài liệu đúng thời gian quy định.  

6. Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh  

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu và nội dung 

kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VII đến với Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VII. 

Thường trực HĐND tỉnh gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban CTĐB;    

- Ban TV TU; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Các ban HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành liên quan (bản điện tử); 

- Đại biểu HĐND tỉnh;    

- CVP, các PVP HĐND tỉnh;  

- TP, PTP, CVVP HĐND tỉnh;      

- Lưu: VT, TH.     

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Dũng 

 

 


