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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

 
Số: 45/2006/ NQ-HðND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Việt Trì, ngày 14 tháng 12  năm 2006 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát 
của HðND thành phố Việt Trì năm 2007 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ  

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 03/Tr-TT.HðND ngày 04/12/2006 của Thường trực 
HðND thành phố về dự kiến chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của 
HðND thành phố năm 2007 và thảo luận; 

QUYẾT NGHỊ: 

I - VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP CỦA HðND NĂM 2007: 

1. Kỳ họp chuyên ñề tổ chức vào tháng 4 năm 2007, tại kỳ họp, HðND xem xét 
báo cáo và thông qua 02 Nghị quyết chuyên ñề: NQ về ñặt tên mới và ñổi tên một số 
tuyến ñường thành phố Việt Trì; NQ về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố 
ñến năm 2020. 

 

2. Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường kỳ) tổ chức vào tháng 7 năm 2007, tại kỳ họp 
HðND xem xét các báo cáo của Thường trực HðND, các ban HðND, UBND, 
VKSND, TAND, thông báo của UB.MTTQ thành phố và các báo cáo chuyên ñề. 
Thông qua các nghị quyết về ñiều chỉnh phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 
hội năm 2007, NQ về ñiều chỉnh dự toán ngân sách thành phố năm 2007; NQ phê 
chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2006. 

 

3. Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường kỳ) tổ chức vào tháng 12 năm 2007, tại kỳ họp 
HðND xem xét các báo cáo của Thường trực HðND, các ban HðND, UBND, 
VKSND, TAND, thông báo của UB.MTTQ thành phố và các báo cáo chuyên ñề. 
Thông qua các nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 
2008; NQ về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008; NQ về phân bổ dự toán ngân 
sách phường, xã năm 2008; NQ về chương trình hoạt ñộng của HðND năm 2008; 
NQ chuyên ñề. 
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Ngoài các kỳ họp nói trên, trong năm 2007 HðND thành phố sẽ tổ chức kỳ họp 
bất thường khi cần thiết. 

II - VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HðND 
THÀNH PHỐ NĂM 2007: 

 

Cùng với việc giám sát thông qua hình thức xem xét các báo cáo, ñề án của 
UBND thành phố và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp theo quy ñịnh và việc chất 
vấn tại kỳ họp, giữa các kỳ họp, HðND thành phố giám sát các nội dung sau: 

 

1. Thường trực HðND thành phố giám sát: 

- Chương trình cứng hóa ñường bê tông xi măng khu dân cư. 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. 

- Việc thực hiện và quản lý thu chi các khoản ñóng góp ở khu dân cư. 

- Việc thực hiện quy chế hoạt ñộng của HðND. 

- Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007. 

 

2. Ban Kinh tế xã hội HðND thành phố giám sát: 

- Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho nhân dân và kết quả 
xây dựng phường xã ñạt chuẩn quốc gia về y tế. 

- Tình hình phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại các phường xã. 

- Kết quả giáo dục ở các trường phổ thông. 

- Việc thực hiện chính sách ñối với người lao ñộng tại các ñơn vị sản xuất                          
kinh doanh. 

 

3. Ban Pháp chế HðND thành phố giám sát: 

- Việc thực hiện công tác tiếp dân, nhận và giải quyết ñơn thư khiếu nại tố cáo 
của công dân; công tác tiếp xúc cử tri, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ 
họp HðND thành phố và phường xã. 

- Việc tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh. 

- Việc thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ về “Tăng cường phòng chống tội 
phạm trong tình hình mới” và “Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”. 

- Việc thực thi pháp luật của các cơ quan thuộc khối nội chính năm 2007. 

III - HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIAO: 
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1. Thường trực HðND, các ban HðND và UBND thành phố tổ chức thực hiện 
tốt các nội dung kỳ họp. 

 

2. Thường trực HðND, các ban HðND triển khai chương trình giám sát ñạt   
hiệu quả. 

 

3. Các ñại biểu HðND thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

Nghị quyết này ñược HðND thành phố Việt Trì khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy 
thông qua. 

CHỦ TỊCH 

ðinh Phan Rang (ñã ký) 
 


