
                       CÔNG BÁO / 25 + 26 + 27 + 28 / 15 – 9 – 2016 
 

5 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 17/NQ-HĐND Tp.Kon Tum, ngày  04 tháng 8 năm 2016 
   
 

NGHỊ QUYẾT 

Về chƣơng trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 

 của Hội đồng nhân dân thành phố  

 

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM  

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 2 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

2015; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND, ngày 21/7/2016 của Thường 

trực HĐND thành phố về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của 

HĐND thành phố khóa XI và qua ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND thành 

phố tại Kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Trong 6 tháng cuối năm 2016, hoạt động của Hội đồng nhân dân 

thành phố tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:  

1. Về tiếp xúc cử tri: 

  Tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố khóa 

XI. 

2. Về tổ chức kỳ họp: 

Thực hiện theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND, ngày 21/6/2016 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ 6 

tháng cuối năm 2016 ban hành tại kỳ họp thứ nhất, khóa XI. 

  3. Về công tác giám sát: 

- Thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp 

thứ 2, khóa XI. 

- Tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban 

HĐND tỉnh giám sát trên địa bàn thành phố. 

4. Xem xét quyết định những vấn đề cấp bách phát sinh giữa hai kỳ họp, 

thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố theo đề nghị 

của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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 5. Điều hoà phối hợp hoạt động các Ban Hội đồng nhân dân thành phố 

theo Luật định. 

6. Tiếp tục củng cố và duy trì mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND với UBND, Ban Thường trực 

UBMTTQVN, các đoàn thể quần chúng thành phố trong công tác tổ chức kỳ 

họp; đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử. 

7. Thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến 

nghị của công dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền; Tham gia cùng UBND thành phố tiếp 

công dân vào ngày 10, 20 hàng tháng. 

8. Công tác khác: 

- Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố khóa 

XI và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Thường trực HĐND thành phố 

khóa XI. 

- Tham dự các cuộc họp, Hội nghị do Thường trực HĐND tỉnh, Thành ủy, 

UBND thành phố, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và HĐND xã, 

phường tổ chức. 

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị Đại biểu 

HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực 

UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể quần chúng thành phố Kon Tum triển 

khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.   

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum khoá XI, 

kỳ họp thứ 2 thông qua ./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Phạm Minh Xem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


