DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 7
HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA IX (2016-2021)
(Vào các ngày 09, 10, 11 và 12 tháng 7 năm 2018)
Ngày 09 tháng 7 năm 2018 (Thứ Hai)
* Buổi chiều
(Phiên họp bắt đầu lúc 14h00, dự kiến kết thúc lúc 16h30,
có giải lao 15p; không truyền hình trực tiếp)
1. 14h00-14h10: Khai mạc.
2. 14h10-15h30: Công tác nhân sự của HĐND thành phố.
3. 15h30-16h30: Bàn và thống nhất các nhóm vấn đề tập trung thảo luận,
chất vấn tại kỳ họp.
Ngày 10 tháng 7 năm 2018 (Thứ Ba)
(truyền hình trực tiếp cả ngày)
* Buổi sáng
- 7h15: Các đại biểu HĐND thành phố có mặt tại Đài tưởng niệm thành
phố đường 2/9 để dâng hương.
(Phiên họp bắt đầu lúc 8h00, dự kiến kết thúc lúc 11h20, có giải lao 15p)
1. 8h00-8h15: Tuyên bố lý do, chào cờ, giới thiệu đại biểu, thông qua dự
kiến chương trình kỳ họp.
2. 8h15-8h25: Phát biểu khai mạc kỳ họp.
3. 8h25-8h55: Báo cáo (tóm tắt) của UBND thành phố về tình hình thực
hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Đà Nẵng 6 tháng
đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Về tình hình thực
hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân
sách 6 tháng cuối năm 2018.
4. 8h55-9h10: Thông báo của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố về
công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và các ý kiến,
kiến nghị của cử tri.
5. 9h10-9h25: Báo cáo (tóm tắt) của Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Đà
Nẵng về kết quả Kỳ họp thứ Năm của Quốc hội khóa XIV.
6. 9h25-9h45: Báo cáo (tóm tắt) của UBND thành phố về kết quả giải
quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND
thành phố.
Giải lao (trong vòng 15p, từ 9h45-10h00)

7. 10h00-10h20: Báo cáo (tóm tắt) của Thường trực HĐND thành phố
về giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6; về kết
quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2017 và kết quả giám sát việc triển
khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, các Thông báo kết luận
của Thường trực HĐND thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018.
8. 10h20-10h35: Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND
thành phố.
9. 10h35-10h50: Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND thành phố.
10. 10h50-11h05: Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND
thành phố.
11. 11h05-11h20: Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố.
(Các tài liệu liên quan khác được gửi đại biểu nghiên cứu, không trình
bày trực tiếp tại kỳ họp).
* Buổi chiều
(Bắt đầu lúc 14h00, dự kiến kết thúc lúc 17h30, có giải lao 15p)
Thảo luận tại Hội trường.
Ngày 11 tháng 7 năm 2018 (Thứ Tư)
(truyền hình trực tiếp cả ngày)
* Buổi sáng
(Bắt đầu lúc 8h00, dự kiến kết thúc lúc 11h30, có giải lao 15p)
Tiếp tục thảo luận tại Hội trường.
* Buổi chiều
(Bắt đầu lúc 14h00, dự kiến kết thúc lúc 17h30, có giải lao 15p)
Chất vấn và trả lời chất vấn.
Ngày 12 tháng 7 năm 2018 (Thứ Năm)
(truyền hình trực tiếp cả ngày)
* Buổi sáng
(Bắt đầu lúc 8h00, dự kiến kết thúc lúc 11h30, có giải lao 15p)
1. 8h00-10h30: Tiếp tục Chất vấn và trả lời chất vấn.
2. 10h30-11h30: Phát biểu tiếp thu, giải trình một số nội dung của Chủ
tịch UBND thành phố.
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* Buổi chiều
(Bắt đầu lúc 14h00, dự kiến kết thúc lúc 17h30, có giải lao 15p)
1. 14h00-17h00: Thảo luận và thông qua các Nghị quyết của HĐND
thành phố.
2. 17h00-17h30: Phát biểu bế mạc kỳ họp./.
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