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

THỊ XÃ PHƯỚC LONG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 

                                                              Phước Long, ngày 14 tháng 12 năm 2022 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH 

 Kỳ họp thứ 7 (cuối năm 2022) - HĐND thị xã Phước Long khóa IV 

 

(có bổ sung) 

- Thời gian: Kỳ họp làm việc trong 01 ngày 27/12/2022. Khai mạc lúc 

07h30’.(Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30’) 

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm hội nghị thị xã. 

 

STT NỘI DUNG NGƯỜI TRÌNH BÀY 

1 Thủ tục khai mạc. 
Lãnh đạo VP Cấp ủy - 

HĐND và UBND 

2 
Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ 

họp. 

Ông Trịnh Xuân Hải - 

PCT.HĐND thị xã 

3 Đọc diễn văn khai mạc. 
Ông Lê Thanh Sơn - 

CT.HĐND thị xã 

4 Phát biểu của Bí thư Thị ủy 

Đ/c Huỳnh Thị Thùy 

Trang, TUV, Bí thư Thị 

ủy 

5 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, chương 

trình hoạt động năm 2023 của Thường trực và 

02 Ban HĐND. 

Ông Trịnh Xuân Hải - 

PCT.HĐND thị xã 

6 

Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQVN thị xã về công tác tham gia xây dựng 

chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã 

năm 2022. 

Bà Bùi Thị Thúy -  

CT.UBMTTQVN thị 

xã 

7 
Các báo cáo của UBND thị xã (trình bày tóm 

tắt) 
 

7.1 
Báo cáo tình hình KTXH - QPAN năm 2022 và 

kế hoạch phát triển KTXH năm 2023. 

Ông Nguyễn Việt 

Hoàng – PCT.UBND 

thị xã 

7.2 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách TUQ CT.UBND 
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nhà nước năm 2022, dự toán thu chi ngân sách 

nhà nước và phân bổ chi ngân sách năm 2023. 

Trưởng phòng TCKH 

7.3 

Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 

2022 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023. 

8 
Báo cáo của các cơ quan tư pháp (trình bày 

báo cáo tóm tắt). 
 

8.1 

Báo cáo Kết quả công tác Tòa án nhân dân thị xã 

năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 

2023. 

Chánh án TAND thị 

xã 

8.2 

Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã về kết quả công tác kiểm sát năm 

2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Viện trưởng VKSND 

8.3 
Báo cáo công tác THADS hành chính năm 2022 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Chi cục trưởng Chi 

cục Thi hành án dân 

sự 

9 Báo cáo  của 02 ban HĐND  

9.1 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND thị xã về các văn bản của UBND thị xã 

trình tại kỳ họp thứ 7 – HĐND thị xã khóa IV. 

Ông Nguyễn Văn Bắc – 

Phó Trưởng ban KTXH 

9.2 

Báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị 

quyết thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban Pháp chế 

trình tại kỳ họp thứ 7 – HĐND thị xã khóa IV. 

Bà Phạm Thị Nhiễu – 

Phó Trưởng Ban Pháp 

chế 

10 Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)  

11 
Các văn bản đại biểu tự nghiên cứu (có giá trị như báo cáo được trình 

bày tại kỳ họp) 

11.1 

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã khóa 

IV. 
 

Đại biểu tự nghiên cứu  

báo cáo của Thường 

trực HĐND  11.2 

Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các Tổ 

đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 7 – 

HĐND thị xã khóa IV. 

11.3 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kinh tế - 

Xã hội. 

Đại biểu tự nghiên cứu  

báo cáo của 02 Ban 

HĐND  
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11.4 
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Pháp chế. 

11.5 
Báo cáo tóm tắt về kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 trên địa bàn thị xã Phước Long. 

Đại biểu tự nghiên cứu  

báo cáo của UBND 

11.6 
Báo cáo kết quả hoạt động của UBND thị xã 

năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023. 

11.7 

Báo cáo kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 - HĐND thị 

xã khóa IV, thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND thị xã. 

11.8 

Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến của các Tổ Đại 

biểu HĐND thị xã tại phiên họp tổ trước kỳ họp 

thứ 7 - HĐND thị xã khoá IV và giải trình 

những vấn đề theo báo cáo kết quả thẩm tra của 

02 Ban HĐND đối với các văn bản trình tại kỳ 

họp. 

11.9 

Các báo cáo năm 2022 về những vấn đề: 

- Tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; 

- Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Tình hình công tác phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật; 

- Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị của cử tri. 

12 

Các tờ trình của Thường trực HĐND - UBND 

đề nghị thông qua các vấn đề (đại biểu tự 

nghiên cứu và có giá trị như văn bản được 

trình bày tại kỳ họp). 

 

12.1 
Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 

năm 2023 của HĐND thị xã khóa IV. 

Đại biểu nghiên cứu 
12.2 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

12.3 Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. 

12.4 
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước và phân bổ 

dự toán chi ngân sách thị xã năm 2023. 
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12.5 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Phước 

Long. 

13 
Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ 

họp. 

Đại biểu HĐND; các 

ngành liên quan 

14 Phát biểu của Chủ tịch UBND thị xã. Chủ tịch UBND thị xã 

15 Thông qua các dự thảo Nghị quyết 

15.1 
Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 

năm 2023 của HĐND thị xã khóa IV. 

Ông Trịnh Xuân Hải - 

PCT.HĐND thị xã 

15.2 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Ông Nguyễn Việt 

Hoàng – PCT.UBND 

thị xã 

15.3 Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. 
TUQ CT.UBND 

Trưởng phòng TCKH 15.4 
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước và phân bổ 

dự toán chi ngân sách thị xã năm 2023. 

15.5 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Phước 

Long. 

TUQ CT.UBND 

Trưởng phòng TNMT 

16 

- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thôi làm nhiệm 

vụ đại biểu HĐND thị xã, khóa IV. 

- Tặng hoa cho đại biểu thôi làm nhiệm vụ. 

Ông Lê Thanh Sơn - 

CT.HĐND thị xã 

17 Diễn văn bế mạc kỳ họp 
Ông Lê Thanh Sơn - 

CT.HĐND thị xã 

18 Chào cờ, bế mạc 
Lãnh đạo VP Cấp ủy - 

HĐND và UBND 

 


