
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

Số:         /HĐND-VP 

V/v tổ chức họp Tổ đại biểu 

thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 

6 của Hội đồng nhân dân thị 

xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Châu, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã. 

     

Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 

2021-2026 được tiến hành trong 01 ngày (28/6/2022), Thường trực HĐND thị 

xã đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã tổ chức họp tổ từ ngày 20-

22/6/2022, nội dung cụ thể như sau: 

1. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, 

phường mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan dự họp (giấy mời 

do Tổ trưởng ký) để thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thị xã, 

số lượng không quá 10 người (kể cả Đại biểu HĐND thị xã và khách mời). 

2. Tổ trưởng Tổ đại biểu chủ trì, gợi ý thảo luận các nội dung sau: 

- Góp ý báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 

của Hội đồng nhân dân; các báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan Tư 

pháp. 

- Góp ý các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân thị xã. 

Đề nghị Tổ trưởng Tổ đại biểu cử thư ký tổng hợp nội dung họp Tổ, sau 

khi kết thúc họp, Tổ trưởng báo cáo kết quả đóng góp nội dung cuộc họp (kèm 

theo biên bản) và nội dung phát biểu thảo luận tại Hội trường gửi về Thường 

trực Hội đồng nhân dân thị xã trước ngày 23/6/2022 (gửi kèm file theo địa chỉ 

mail: dploan@soctrang.gov.vn) 

3. Đăng ký nội dung, phân công chuẩn bị nội dung và cử đại diện Tổ phát 

biểu thảo luận tại Hội trường kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã để làm rõ thêm 

những nội dung liên quan vấn đề bức xúc, đa số cử tri quan tâm và trách nhiệm 

trả lời của các cơ quan, đơn vị  
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Đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã tổ chức thực hiện đúng 

theo nội dung Công văn này./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- TT. Thị ủy, UBND thị xã; 

- Đài truyền thanh thị xã; 

- TT.HĐND, UBND, UBMTTQ xã, phường; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Vui 
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HĐND THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

TỔ ĐẠI BIỂU…………… 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Châu, ngày      tháng     năm 2022 

BIÊN BẢN 

Họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đóng góp cho văn kiện  

kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu, khóa XII 

   

 Hôm nay vào lúc……giờ…..phút, ngày……tháng 6 năm 2022 

tại………………….Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, đơn vị ( xã/ phường) 

tiến hành họp Tổ thảo luận, đóng góp cho văn bản trình kỳ họp thứ 6 của Hội 

đồng nhân dân thị xã khóa XII. 

 Thành phần tham dự gồm 

- Tổ đại biểu HĐND thị xã đơn vị: ……………………………………….. 

 - Số đại biểu HĐND thị xã dự họp: ……………………………………….. 

 - Đại biểu vắng mặt: ………………………………………………………. 

 - Đại biểu khách mời: ……………………………………………………... 

 - Chủ tọa họp Tổ: …………………………………………………………. 

 - Thư ký: …………………………………………………………………... 

1. Các nội dung được đại biểu thảo luận (có bao nhiêu lượt ý kiến 

đóng góp). 

a. Về báo cáo công tác của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thị 

xã. 

b. Về các báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã. 

c. Về các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã. 

d. Về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân thị xã trình. 

2. Nhận xét đánh giá chung về kết quả họp của Tổ 

3. Nội dung đăng ký thảo luận tại Hội trường 

Cuộc họp Tổ đại biểu kết thúc vào lúc…..giờ…. ngày ….. /6/2022. 

 

          Thư ký               TỔ TRƯỞNG 

(Ký tên) 
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