HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 254 /GM-HĐND

Đức Phổ, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Tham dự kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021)
HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019; Thông báo số 257-TB/TU ngày 23/11/2021 của Ban
Thường vụ Thị uỷ về thống nhất chủ trương tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021
Hội đồng nhân dân thị xã khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026;
Thường trực HĐND thị xã tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ cuối năm
2021) HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định
một số nội dung thuộc thẩm quyền.
1. Thành phần, kính mời:
- Đại biểu Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử thị xã Đức Phổ;
- Đại biểu Thường trực Thị ủy;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy;
- Các đồng chí là Thành viên UBND thị xã;
- Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, Hội
Chữ thập đỏ thị xã;
- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND thị xã (trừ phòng, ban có
thành viên UBND thị xã);
- Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục
trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã;
- Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã;
- Đại diện lãnh đạo: Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Đồn Biên phòng Phổ Quang;
- Đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã: Bảo hiểm xã
hội, Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ, Hạt Kiểm lâm, Bệnh
viện đa khoa Khu vực Đặng Thùy Trâm, Trung tâm Y tế, Phòng giao dịch - Ngân
hàng chính sách xã hội, Chi cục Thống kê, Điện lực Đức Phổ, Trung tâm GDNNGDTX, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Đức Phổ;
- Chủ tịch HĐND các xã, phường;
- Chủ tịch UBND các xã, phường;
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- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thị xã (dự và đưa tin).
2. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 16/12/2021 đến ngày 17/12/2021.
Khai mạc: 7 giờ 30 phút, ngày 16/12/2021.
3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Đức Phổ.
Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự kỳ họp và thực hiện đảm bảo
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.
Nơi nhận:
- Như TP;
- Lưu: VT.

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

Nguyễn Thị Kiều
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Phổ, ngày 08 tháng 12 năm 2021

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
Kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021)
HĐND thị xã khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026
I. THỜI GIAN: Trong 02 ngày, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 12 năm 2021
Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 16/12/2021.
II. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường UBND thị xã
III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG KỲ HỌP
1. Khai mạc kỳ họp
2. UBND thị xã báo cáo HĐND thị xã
2.1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
2.2. Báo cáo kiểm điểm về công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 và chương
trình công tác năm 2022.
2.3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước; tình hình sử
dụng nguồn dự phòng ngân sách thị xã năm 2021; dự toán và phương án phân bổ
ngân sách thị xã năm 2022.
2.4. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020
thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã và kế hoạch giai đoạn 2021-2025.
2.5. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch
năm 2022.
2.6. Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và kế
hoạch năm 2022.
2.7. Báo cáo về tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân;
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm
2022.
2.8. Báo cáo tình hình thực hiện về công tác phòng, chống tội phạm và vi
phạm pháp luật trên địa bàn thị xã năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
2.9. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn thị xã năm 2021 và các giải pháp triển khai công tác phòng, chống dịch trong
thời gian đến.
2.10. Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp
xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã cuối năm.
2.11. Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số
86/BC-HĐND ngày 23/7/2021 của Thường trực HĐND thị xã.
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3. Phát biểu của Thường trực HĐND tỉnh
4. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ báo cáo kết quả kỳ họp HĐND
tỉnh cuối năm 2021
5. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến
nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã cuối năm 2021; kết quả huy động các
nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; hoạt động của Mặt trận
tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với
HĐND và UBND thị xã.
6. Toà án nhân dân thị xã báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ
năm 2022.
7. Viện kiểm sát nhân dân thị xã báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và
nhiệm vụ năm 2022.
8. Chi cục thi hành án dân sự thị xã báo cáo tình hình thực hiện công tác thi
hành án dân sự năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.
9. Đoàn Hội thẩm nhân dân thị xã báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và
nhiệm vụ năm 2022.
10. Thường trực và các Ban HĐND thị xã báo cáo HĐND thị xã
10.1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thị xã năm 2021 và nhiệm vụ
năm 2022.
10.2. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 86/BCHĐND ngày 23/7/2021 của Thường trực HĐND thị xã.
10.3. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của các Ban HĐND thị xã 6 tháng
cuối năm 2021.
11. Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn
12. Phát biểu của Chủ tịch UBND thị xã
13. UBND thị xã trình HĐND thị xã ban hành các Nghị quyết
13.1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.
13.2. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20212025.
13.3. Nghị quyết về thông qua Đề án phát triển kinh tế biển trên địa bàn thị xã
Đức Phổ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
13.4. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
13.5. Nghị quyết về nhiệm vụ thu - chi ngân sách và phương án phân bổ ngân
sách năm 2022.
13.6. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp thị xã năm 2022.
13.7. Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số công trình, dự án sử dụng nguồn
vốn đầu tư công ngân sách cấp thị xã.
14. Thường trực HĐND thị xã trình HĐND thị xã ban hành các Nghị
quyết
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14.1. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022.
14.2. Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã nhiệm kỳ
2021-2026.
15. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã
16. Kỳ họp biểu quyết thông qua các Nghị quyết về những nội dung
Thường trực HĐND thị xã và UBND thị xã trình HĐND thị xã tại khoản 12 và
13 nêu trên.
17. Bế mạc kỳ họp
*Ghi chú:
- Tài liệu kỳ họp: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thị xã địa chỉ:
https://ducpho.quangngai.gov.vn ở Mục “TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP”, đề nghị
đại biểu truy cập, tra cứu).
- Về trang phục:
+ Tại phiên khai mạc sáng ngày 16/12/2021, đại biểu nam trang phục áo sơ mi
thắt cà vạt, đại biểu nữ trang phục bộ áo dài truyền thống, đại biểu LLVT trang phục
của ngành theo quy định.
+ Các phiên còn lại, đại biểu nam trang phục áo sơ mi thắt cà vạt, đại biểu nữ
trang phục vest, đại biểu LLVT trang phục của ngành theo quy định.
THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ

