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   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Số:      /NQ-HĐND                  Nha Trang, ngày     tháng 12 năm 2019 
  

NGHỊ QUYẾT 
Kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 09 
 
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 ngày 

20/11/2015; 

Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 
của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm 
sát nhân dân, Công an, Chi cục thi hành án dân sự thành phố và ý kiến thảo luận 
của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1.Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp: 

1. Các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 
và các ban Hội đồng nhân dân thành phố: 

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình hoạt 
động của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2019 và phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2020. 

-  Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 
năm 2020. 

-  Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị thông 
qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố 
về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành 
phố. 

-  Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị thông 
qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố 
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 93/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 
của Hội đồng nhân dân thành phố về “Kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị quyết 17-NQ/TU của Thành ủy Nha Trang về vận động nhân dân tự 
nguyện đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trên địa 
bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2016-2020”. 
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-  Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán kinh 
phí hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2020. 

-  Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám 
sát chuyên đề "Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ 
họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI" . 

-  Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám 
sát chuyên đề "Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và các kết 
luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hội 
đồng nhân dân thành phố khóa XI đối với những kiến nghị giải quyết 
chưa thỏa đáng theo Công văn số 117/CV-HĐND ngày 18/7/2019". 

-  Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp ý kiến, 
kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng 
nhân dân thành phố. 

-  Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch tổ 
chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố 
thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 
2019, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố 
thẩm tra về tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố năm 2019. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố 
thẩm tra về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi cân đối 
ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 
2020. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố 
thẩm tra về tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 
2019.  

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố 
thẩm tra về kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

- Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố về tình 
hình hoạt động của Ban năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

- Chương trình giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành 
phố năm 2020. 

- Báo cáo giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố 
về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Phúc Khánh 1 và 2. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố thẩm 
tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn thành phố Nha Trang 
năm 2019. 

- Chương trình giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố 
năm 2020. 
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- Báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình 
hoạt động của Ban năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

     2. Các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về: 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố kiểm điểm hoạt động chỉ đạo, 
điều hành năm 2019; về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 
2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;  

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện dự toán 
ngân sách thành phố năm 2019. 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn, thu chi cân đối ngân sách địa phương và phương án 
phân bổ ngân sách thành phố năm 2020. 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện và điều 
chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019.  

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 
2020. 

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư 
công trung hạn 5 năm 2016-2020. 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác tiếp công dân; tình 
hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, 
chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí năm 2019.  

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết các kiến nghị sau 
giám sát theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng 
nhân dân thành phố “về công tác quản lý các điểm trông giữ trẻ mần non 
trên địa bàn thành phố”. 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết các kiến nghị sau 
giám sát theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 
thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI. 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết các kiến nghị của 
cử tri và các kết luận của Chủ tịch tại kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5, 6 Hội đồng 
nhân dân thành phố khóa XI đối với những kiến nghị giải quyết chưa thỏa 
đáng theo Công văn số 117/CV-HĐND ngày 18/7/2019. 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố kết quả giải quyết những ý kiến 
và kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân 
dân thành phố. 

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình trật tự an toàn xã 
hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 
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- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân 
thành phố đối với (miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Sâm, bà Nguyễn Thị 
Mỹ Trang và bầu ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Lưu Thành Nhân, ông Lê 
Tiến Vĩnh). 

       3. Báo cáo của các ngành 

- Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về công tác 
tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị của 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

- Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố về công tác xét xử giải 
quyết án năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

- Báo cáo của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố về công tác 
thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2019 và 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

- Báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Nha Trang về 
công tác thi hành án dân sự năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 
2020.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1.Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân 
thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan nghiên cứu các 
nội dung liên quan và kết luận của Chủ tọa kỳ họp thống nhất về những ý kiến 
trong thảo luận tổ, báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân để có các giải pháp thực 
hiện hiệu quả nhất nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2020. 

 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân 
dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành 
phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa 
XI, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 09 thông qua./. 

Nơi nhận:                                   CHỦ TỊCH    
- Thường trực HĐND; Ủy ban nhân dân tỉnh;  
- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Thường trực Thành ủy;  
- Thường trực HĐND thành phố;  
- UBND; UBMT thành phố;   
- Các ban xây dựng đảng Thành uỷ; 
- Các đoàn thể, phòng, ban thành phố;  
- Công an, Toà án, Viện Kiểm sát thành phố; 
- Kho bạc Nhà nước thành phố; 
- Thường trực HĐND; UBND các xã, phường; 
- Trung tâm công báo tỉnh (02 bản); 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 
- Các đại biểu HĐND thành phố khóa XI;        
- Văn phòng HĐND và UBND thành phố;                                                     Nguyễn Lê Đình Trị                             
- Lưu: VT + A. Chương. 


