
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022

của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 
hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc 
thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và 
một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân 
thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2021 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 
của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi nghe ý kiến 
của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau: 

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

a) Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến 
ngày 15 tháng 7 năm 2022.



b) Nội dung kỳ họp:

- Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về kết quả Kỳ họp 
thứ ba Quốc hội khóa XV.

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự thành phố.

- Các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố: Kết quả giám sát 
chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về “Công tác triển khai Đồ án quy 
hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; kết quả giám sát 
việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân sau kỳ họp thứ 4 
HĐND thành phố; kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021.

- Các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố: Tình hình thực hiện kế hoạch 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; công tác phòng, chống tham nhũng; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 
luật; công tác phòng, chống dịch bệnh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 
của cử tri 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố. 

- Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tham gia công 
tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và ý kiến kiến nghị của cử tri thành 
phố.

- Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.
- Các báo cáo cấp quận, phường: Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022 của UBND quận, phường; Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và 
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân quận, Viện 
kiểm sát nhân dân quận.

- Các báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy 
định của pháp luật.

- Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố.
- Xem xét, quyết định một số chính sách đặc thù của thành phố như:
+ Nghị quyết về lộ trình hỗ trợ học phí ở bậc mầm non và phổ thông.
+ Nghị quyết về chính sách khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc.
+ Nghị quyết về chính sách khen thưởng các tập thể, các nhân đạt thành tích cao 

trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
- Cho ý kiến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh thành phố và quận, phường theo thẩm quyền, trong đó tập trung vào 
một số nội dung trọng tâm sau:

+ Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



+ Quy hoạch mở rộng không gian và phát triển các khu đô thị mới về hướng 
Tây, Tây Bắc.

+ Đề án hình thành Trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực tại Đà Nẵng.
+ Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045.
+ Tình hình thực hiện Đề án đất nông nghiệp không được khai thác phục vụ cho 

sản xuất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.
+ Tình hình thu hút đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới trên địa 

bàn thành phố.
+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND thành 

phố.
- Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.
- Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền (nếu có).
- Các nội dung khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố.
2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022
a) Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến 

ngày 15 tháng 12 năm 2022.
b) Nội dung kỳ họp: 
- Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về kết quả Kỳ họp 

thứ tư Quốc hội khóa XV.
- Báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, 
Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Cục thi hành án dân sự thành phố.

- Các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố: Kết quả giám sát 
việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân sau Kỳ họp Hội đồng 
nhân dân thành phố giữa năm 2022; kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết, 
thông báo kết luận và các kiến nghị qua giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân 
thành phố.

- Các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố: Tình hình thực hiện kế hoạch 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố trong năm 2022 và phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách 
nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống dịch 
bệnh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri trong năm 2022 trên địa 
bàn thành phố.



- Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tham gia công 
tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố.

- Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.
- Các báo cáo cấp quận, phường: Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm năm 2023 
của UBND quận, phường; Tình hình hoạt động trong năm 2022 và phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân quận, Viện kiểm sát nhân dân quận.

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định 
của pháp luật.

- Đề án đặt đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.
- Cho ý kiến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh thành phố và quận, phường theo thẩm quyền, trong đó tập trung một 
số nội dung trọng tâm sau:

+ Báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông 
minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

+ Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai 
trong nhiều năm, dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án đã có hiệu 
lực pháp luật.

+ Tình hình thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); việc sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa.

+ Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi nhân sách địa phương 
và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.

+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận, phường năm 2023.
+ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
+ Phương án tổ chức lại các đơn vị hành chính thành phố Đà Nẵng (sau khi 

Trung ương tổng kết công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 và 
phương hướng sắp xếp từ năm 2022 trở đi).

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân thành phố.
- Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.
- Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền (nếu có).
- Các nội dung khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố.
Điều 2. Tổ chức thực hiện



1. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, 
Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 
dự kiến, đề xuất và chuẩn bị chặt chẽ nội dung, chương trình cụ thể của từng kỳ họp 
theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, thủ 
tục, tài liệu để trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thường lệ năm 2022 
theo chương trình đề ra; tiếp tục rà soát các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành 
phố ban hành đã hết hiệu lực do văn bản của Trung ương thay đổi hoặc chưa phù hợp 
để trình Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh hoặc bãi bỏ kịp thời; chỉ đạo rà soát 
các nội dung đã được pháp luật giao, những lĩnh vực cần ban hành chính sách và các 
quy định mới của Trung ương yêu cầu phải trình Hội đồng nhân dân thành phố ban 
hành nghị quyết để bổ sung vào nội dung chương trình các kỳ họp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./.

CHỦ TỊCH
Lương Nguyễn Minh Triết

 


