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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
KHOÁ III KỲ HỌP THƯ 7

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

Sau khi nghe Tờ trình số 17/TTr-TTH Đ ND ngày 12 tháng 12 n ă m 2006 của 
Thường trực HĐND quận Hải Châu về dự kiến Chương trình hoạt động của HĐND 
quận năm 2007 và ý kiến của các vị đại biểu HĐND.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Năm 2007, Hội đồng nhân dân quận Hải Châu tổ chức 3 kỳ họp (2 kỳ họp 

thường lệ và 1 kỳ họp bất thường)
Về nội dung các kỳ họp HĐND quận:
1. Kỳ họp thứ 8 HĐND quận trong tháng 6 năm 2007
- Đ ánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 

tháng đầu năm 2007, quyết định nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng 
cuối năm.

- Nghe báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007
- Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006
- Đánh giá tình hình chấp hành pháp luật và công tác xét xử thi hành án 6 tháng 

đầu năm 2007
2. Kỳ họp thứ 9 HĐND quận trong tháng 12 năm 2007
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 

2007, quyết định nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2008.
- Đánh giá tình hình thu chi ngân sách năm 2007, quyết định dự toán thu chi ngân 

sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2008.
- Đánh giá tình hình chấp hành pháp luật và công tác xét xử thi hành án năm 2007, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2008
- Tổng kết hoạt đ ộng H Đ ND n ă m 2007, kiểm đ iểm hoạt đ ộng đ iều hành của 

Thường trực HĐND và UBND quận năm 2007, quyết định chương trình hoạt động 
HĐND năm 2008



3. Kỳ họp bất thường HĐND quận dự kiến tổ chức trong quí I/2007:
- Thông qua xác lập địa giới hành chính một số phường.
Điều 2. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu 

HĐND quận.
1. Thường trực HĐND phối hợp với UBND quận triển khai thực hiện các nghị 

quyết HĐND và chuẩn bị tốt các kỳ họp HĐND trong năm 2007; tổ chức họp liên tịch 
định kỳ hàng tháng với UBND và UBMTTQVN quận và 2 Ban HĐND để kiểm điểm, 
đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐND quận.

2. Thường trực HĐND cùng 2 Ban HĐND quận xây dựng chuơng trình giám sát 
tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND quận năm 2007.

3. Tăng cường công tác giám sát việc thi hành pháp luật, đôn đốc, kiểm tra và xem 
xét tình hình giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Thường trực HĐND quận tổ chức giao ban định kỳ hàng quý với Thường trực 
HĐND các phường trao đổi hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết HĐND các cấp, 
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND quận, phường.

5. Phối hợp với UBMTTQVN quận và ph ư ờng trong giám sát xây dựng chính 
quyền, tiếp xúc cử tri, tổng hợp các ý kiến cử tri và theo dõi việc giải quyết trả lời ý kiến 
cử tri của các cơ quan chức năng.

6. Các Tổ đại biểu HĐND quận sinh hoạt Tổ định kỳ hàng quý theo quy định. Phân 
công đại biểu nắm tình hình, báo cáo kết quả kỳ họp, tổng hợp kịp thời các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri và theo dõi trả lời ý kiến cử tri; đánh giá  hoạt động của Tổ đại biểu và 
đại biểu HĐND trong năm. Các vị đại biểu HĐND quận xây dựng kế hoạch hoạt động 
và tăng cường quan hệ với cơ sở, cử tri nơi bầu ra mình để nắm tình hình thực hiện nghị 
quyết HĐND và phản ánh kịp thời những kiến nghị của cử tri cho các cơ quan có liên 
quan.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các vị HĐND 
quận xây dựng chương trình công tác và tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện 
nghị quyết HĐND và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại biểu HĐND.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khoá III, kỳ họp thứ 7 
thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2006./.

                                          CHỦ TỊCH
Ngô Văn Dũng


