DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
“HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CỬ TRI” LẦN THỨ 6
TRƯỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2019
* Thời gian: 8h00 - 11h30, ngày 30 tháng 10 năm 2019 (sáng thứ tư)
* Địa điểm: Hội trường 01, Tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố
1. Từ 08h00 - 08h02: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua dự
kiến chương trình.
2. Từ 08h02 - 08h05: Phát biểu khai mạc.
3. Từ 08h05 - 08h07: Chủ trì thông báo sơ lượt tình hình tiếp nhận ý
kiến, kiến nghị cử tri liên quan đến chương trình và đề nghị UBND thành phố
báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung còn tồn đọng của Chương
trình “HĐND với cử tri” từ lần 01 đến lần 05.
4. Từ 08h07 - 08h17: UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện các
nội dung còn tồn đọng của Chương trình “HĐND với cử tri” 05 lần trước và nội
dung cam kết chất vấn đã đến hạn theo yêu cầu tại Nghị quyết số 257/NQHĐND ngày 11/7/2019 về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; đồng thời, xem xét
trả lời một số kiến nghị của cử tri liên quan đến chương trình lần này.
5. Từ 08h17 - 09h50: Đánh giá kết quả thực hiện của UBND thành phố
- Phát phóng sự
- Phát biểu của cử tri tham dự chương trình
- Phát biểu của các Ban HĐND thành phố
- Báo cáo, giải trình của các cơ quan chức năng
- Tiếp tục trao đổi, thảo luận, truy vấn
Nghỉ giải lao 15 phút (09h50 – 10h05)
6. Từ 10h05 - 10h50: Kết quả giải quyết đơn, thư công dân
- Lãnh đạo UBND thành phố báo cáo kết quả giải quyết đơn, thư công
dân trong thời gian qua
- Phát phóng sự
- Phát biểu của các Ban HĐND thành phố
- Báo cáo, giải trình của các cơ quan chức năng
7. Từ 10h50 - 11h20: Phát biểu của lãnh đạo UBND thành phố
8. Từ 11h20 - 11h30: Chủ trì kết luận và phát biểu bế mạc.

