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THÔNG BAO
Ni dung, thô'i gian và cong tác chuân bj to chfrc
K' hQp thu'ông 1 gifra nãm 2022 HDND qun Câu Giây
khóa VT, nhiêm kS 2021 - 2026
Thirc hin Luat T chtrc ChInh quyn dja phrnmg 11am 2015 và Lu.t Süa
dôi, bô sung mt so diêu cüa Li4t To chirc ChInh phü và Lust To chirc Chmnh
quyên da phixo'ng nàrn 2019;
Thirc hin kin chi d.o cüa Thixing trçrc Qu.n üy, ThuOng trirc HDND,
UBND, Ur ban MTTQ Vit Nam qu.n thông nhât ni dung, thtyi gian và cOng
tác chuân bj tO chüc Ki hçp thithng 1 giüa näm 2022, HDND qu3n Câu Gi.y
khóa V, nhim kr 2021 - 2026 nhu sau:
I. Thô'i gian, dja diem t6 chfrc ki hop
- Thôi gian t chirc K hp thithng 1 gi'a nàrn 2022 HDND qun C.0
Giây khóa V, nhim ki 2021 - 2026 dçr kiên trong 02 ngày 29 và 30/6/2022.
- Dja diem hp tai Hi trix&ng, trii sâ HDND và UBND qun Cu Giy
(so 36, dithng Câu Giây, phixäng Quan Hoa, qun Câu Giây, Ha Ni).
II. Ni dung k5 hp
A. HDND xem xét các báo cáo
1. Báo cáo thwôiig kj'
1.1. Báo cáo c'tXa UBND qun v tInh hInh thirc hin nhim viii kinh t xã
hi, bão dam an ninh quOc phông cüa qun Câu Giây 6 tháng dâu nàm và nhim
vii tr9ng tam 6 tháng cuOi näm 2022.
1.2. Báo cáo k& qua hoat dng cüa HDND qun 6 tháng du näm và
nhim viT trçng tam 6 tháng cuôi närn 2022.
1.3. Báo cáo cüa UBND qu.n v tInh hinh thirc hin dir toán thu, chi ngan
sách 6 tháng d.0 närn, nhim vii tr9ng tarn 6 tháng cuôi näm 2022; Báo cáo tong
quy& toán ngân sách qu.n Câu Giây 11am 2021.
1.4. Báo cáo cüa UBND qu.n v trã ku kin nghj ci'i fri tniâc KST hop
thuô'ng 1 cui närn 2021 - K' hçp thir 3 HDND qun Câu Giây khóa VI, nhim
k2021 -2026.
1.5. Báo cáo tng hqp k& qua thçrc hin kt 1un phiên ch.t vn cüa Chñ
ta tai k' hop th'tthng 1 cuôi näm 2021 - Ki hop thi 3 HBND qun khóa VI,
nhiêm k' 202 1-2026.
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1.6. Báo cáo ciXa UBND qu.n v kt qua cong tác phông, chng tham nhüng;
Thçrc hành ti& kim ch6ng lang phi; vic giãi quyêt khiêu nai, to cáo, kiên ngh cüa
tn 6 tháng du näm và thim vi trng tam 6 tháng cuôi nàm 2022.
1.7. Báo cáo cüa UBND qu.n v kt qua phông, chng ti pham và vi
pham pháp 1u.t 6 tháng du näm và nhim vi trçng tam 6 tháng cuôi nàm 2022.
1.8. Báo cáo cCia Vin Kim sat qu.n C.0 Gi.y v cOng tác kim sat 6
tháng dâu nàm và. nhim vt trçng tam 6 tháng cuôi näm 2022.
1.9. Báo cáo cüa Toà an nhân dan qu.n Ctu Giy v cong tác xét xir 6
tháng du näm và nhim vii trçng tam 6 tháng cuôi nàm 2022.
1.10. Báo cáo cüa Chi cic Thi hành an Dan sir q4n Cu Gi.y v cOng tác
thi hành an dan sgr 6 tháng dâu nàm và nhirn vi trong tam 6 tháng cuôi 11am 2022.
1.11. Báo cáo cüa Thithng tnrc HDND qu.n v tang hçp kin, kin nghj ciXa
Cu fri tru&c K' hçp thtthng 1 gila 11am 2022 HDND qun Câu Giây khoá VI,
nhiêmk'2021 -2026.
1.12. Thông báo cCia U' ban MTTQ Vit Nam qu.n v cong tác tham gia
xay dirng chInh quyên 6 tháng dâu nàm và nhim viii tr9ng tam 6 tháng cuôi nàm
2022; nhüTig kiên nghj vri HDND và UBND qun.
1.13. Báo cáo th.m tra cüa Ban Kinh th - Xã hi HDND qi4n.
1.14. Báo cáo thm tra cña Ban Pháp ch HDND q4n.
2. Báo cáo chuyên dê
2.1. Báo cáo kt qua thirc hin chi.rong trInh giám sat ccia HDND qun
Câu Giây näm 2021.
2.2. Báo cáo két qua giám sat cong tác quãn 1', sir diing co sâ 4t cht tai
các trixmg h9c cong l.p trên dja bàn qun C.0 Giy.
2;3. Báo cáo cüa UBND q4n v thtrc trng và cong tác xây dirng Tru&ng
dat chuân quôc gia trên dja bàn qun Cu Giây.
2.4. Báo cáo cüa UBND q4n v tin d thrc hin Kê hoach dâu tu Cong
nàm 2022.
2.5. Báo cáo c1ia UBND qun v tInh hinh siX diing d phOng ngân sách qi4n 5
tháng dâu nàm 2022.
2.6. Báo cáo cUa UBND qun ye kt qua triên khai ngun von üy thác tir ngân
sách qun Câu Giây.
B. HI)ND qun xem xét các tO' trinh, diy thão nghj quyt
1. To' trinh, dr thão nghj quyt thu'O'ng k$'
1.1. Ye chixcmg trInh giám sat cüa HDND qun näm 2023.
1.2. Vé nhim vit tr9ng tam 6 tháng cuôi nm 2022 ca UBND qun Câu Giây.
1.3. V tng quyt toán ngân sách Nhà nixOc qun Cu Gi.y nàm 2021.
2. To' trinh, dr tháo nghj quyt chuyên dê
2.1. V viêc cho thôi lam nhim vii dai bieu HDND qun khoá VI, nhiem kr
2021 - 2026.

2.2. V vic min nhim chüc danh U' viên UBND qun nhim kS' 2021 - 2026.
2.3. V vic phê chun b sung chirc danh U viên UBND nhim ki 2021 - 2026.
2.4. V vic phê chu.n k& qua giám sat cong tác quãn 1, sir diing c s
4t chat tai các trixng h9c cong 1p trên dja bàn qun Câu Giy.
2.5. V vic diu chinh, b sung dr toán chi ngân sách qun Cu Giy
11am 2022.
2.6. V vic b sung vn vay üy thác cho ngân hang chInh sách xã hi chi
nhánh Ha NOi.
2.7. V vic phê duyt chi tnxcing d.0 lix mt s6 dci an dâu lii cong giai
doan 2021 - 2025.
2.8. V viec phê duyt diu chinh ch'ü. trixo'ng d.0 lix mt s dr an d.0 lix
cong giai doan 202 1-2025.
2.9. V vic phê duyt diu chinh, b sung K hoach du tu cong trung
han 5 näm 2021 - 2025 cña qun Câu Giây.
2.10. V vic phê duyt diu chinh K hoach d.0 lit cong näm 2022 cüa
qun Câu Giây.
2.11. V thông qua chñ trixang thirc hin D an: "Phông, chng c.n thj
trong các tnthng tiêu h9c và trung hçc co só trên dja bàn qun Câu Giây giai
doan 2021 - 2025".
2.12. V thông qua chü. tnxang h trçY kinh phi thirc hin d.0 tix xây drng dci
an: Cài tao, nâng cap doanh trai Ban chi huy quân sr qun Câu Giây.
Ill. Thiic hin giám sat tii k' h9p
Ch.t vn và trà Ru cht vn v tinh hInh thrc hiên nhim vit kinli t xã
hi, an ninh, quc phông và nhirng v.n dê dan sinh birc xüc ma dai biêu HDND
qun và dOng dào c'r tn quan tam.
IV. Tiêp xtIc cfr tn di biu HOND qun
- Thai gian tip xi'ic ct'r tn tr'tióc K' hçp thung 1 giih näm 2022 HDND
qun khóa VI, nhim ki 2021 - 2026 dci kin to chüc trong 02 ngày 09 và
10/6/2022 tai các dan vj bâu cCr.
- Tài 1iu tiêp xCic Cu tn gm:
+ Thông báo cXa Thuung tni.rc HDND qun v dr kin ni dung, thiii gian t
chirc Ki h9p thu6ng 1 giia 11am 2022 HUND qun khóa VI, nhim k' 2021 - 2026.
+ Báo cáo cüa UBND qun v tInh hInh thcrc hin nhim vi kinh t xã
hi, bào dam an ninh quOc phông cüa qun Câu Giây 6 tháng dâu nàm và nhim
vi trQng tam 6 tháng cuôi näm 2022.
+ Báo cáo cüa UBND qun v trà Ru kin nghj cü tn trixuc K' hçp thuông
1 cu& nàm 2021 - Kr h9p thó 3 HDND qun khóa VI, nhim k' 2021 - 2026.
- T.Jy ban MTTQ Vit Nam các phithng tng hcrp kt qua tip xüc cü tn cüa
dai biu HDND qun tai dan vj bâu cCr, thông nhât vâi To trix&ng To dai biêu báo
cáo v Thuxng trcrc HDND qu.n triroc ngày 14/6/2022.
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- Thung trrc HDND qun tang hçp fr kin, kin nghj cña ci'r tn trtthc Ki
h9p thithng 1 gifta näm 2022 HDND gui dn UBND qun dê nghiên cüu, trã 1i
ti ki h9p trithc ngày 16/6/2022.
V. T chfrc Hi nghj d6i thoi gifla Chü tjch UBND phtrô'ng vói Nhân dan
Chñ tjch UBND phixäng thirc hin th chirc Hi nghj di thoai vâi Nhân
dan ye nh1rng van dê lien quan den quyên igi và nguyen v911g chInh dáng cüa
cong dan dja phixcmg tru'rc ngày 08/6/2022 (theo quy djnh tai diêu 12 Nghj
dinh so 32/2021/ND-CP ngày 29/3/202 1 cüa ChInh phñ).
VI. Phân cong chun bj kSr hçp
1. Thtrôiig trrc HDND qun
- Ban hành van bàn hithng dn tip xüc ccr tn và gi'ri tài 1iu d di biu
HDND qun tip xüc ctr tn tai &m vj bu ci:r. To chi'rc khão sat, tiêp xüc chuyên
dê (nêu co). Chi dao, don doc các To dai biêu }{DND qun phôi hçp vài UBND,
Uy ban MTTQ Vit Nam các phuäng to chirc tiêp xüc cfr tn, thu th.p kiên,
nguyen v9ng cüa cr tn, tang hçTp và báo cáo ye Thung trrc HDND qun ngay
sau cuc tiêp xüc cu fri.
- Chi dao chun bj các Báo cáo, T trInh, di,r thào Nghj quyt thuc frách
nhim cüa Thuô'ng trtrc HDND qu.n.
- Phân cong các Ban HDND q4n phi hçip vói UBND q4n và các
phông, ban, ngành, do'n vj chuc nàng trong qua trinh chuân bj ni dung k' hçp;
to chüc thâm tra các Báo cáo, T trInh, d'çr thão ngh quy& trinh ki h9p.
- Chi dao Van phông HDND và UBND phi hçip vâi các phông, ban,
ngành, doii vj chuc näng chuân bj tot các diêu kin phiic vi ki hçp dam bào chu
dáo, chat hiqng.
2. Các Ban HDND qun
- ChÜ dng phi hçip vó'i UBND qun và các phông, ban, ngành trong qua
trInh chuân bj ni dung kST h9p; to chüc thâm tra các Báo cáo, Dê an, T? trInh,
dir thào Ngh quyêt theo chuc näng, nhiem vi và phân cong cüa Thuàng trtrc
HDND qun.
- Ban Kinh t - Xã hi: tham mlxu Th trInh và dci thão Nghj quyt v kt qua
giám sat cOng tác quàn 1', sr diing Ca sâ v.t cht tai các tnx&ng hçc cong 1p
trén dja bàn qu.n Câu Giy.
- Ban Pháp ch& tham miru T trInh và dir thão Nghj quy& ye chircmg trInh
giám sat cüa HDND qun 11am 2023.
3. Van phông HDND và TJBND qun
- DOn d6c các phOng, ban, ngãnh, dan vj gCri báo cáo, tài lieu phic vii ki
hçp theo thai gian quy djnh.
- Tham miru Báo cáo kt qua hot dng cña HDND qun 6 tháng du 11am
Va flhi vit trng tam 6 tháng cuôi 11am 2022.
- Tng hcip các van ban, tài lieu nei dung k' hçp (file PDF bàn có du gcri
tri dja chi mail cua các di biu HDND qun theo quy dinh.
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- Chun bj t& các diu kin cci s vt chat phic vi k hop dam bão chu
dáo, chat lixçmg.
4. Uy ban nhân dan qun
4.1. Chun bj tip xüc cfr tn
- Phân cong lãnh dao các phông, ban, ngành tham dci các bui tip xiic cü tn
cüa di biêu RDND qu.n tnrot k' hop thithng ki nàm 2022 HDND q4n.
- Chi do các phông, ban, ngành, &in vj lien quan chun bj tài 1iu phiic
vi tiêp xi'ic cü tn (50 b tài 1iu) gi'ri Thiring trçrc HDND qun truâc ngày
05/6/2022 dê gui den dai biêu HDND qun theo quy djnh, bao gm:
+ Báo cáo cüa UBND q4n v tInh hInh thirc hin nhim vi kinh t xã
hi, bão dam an ninh quOc phông cüa qun Câu Giây 6 tháng dâu näm và nhim
vi trng tam 6 tháng cuôi nàrn 2022.
+ Báo cáo cüa UBND qu.n v trá lô'i kin nghj cir tn tnrâc k' hop th'txing
1 cuôi närn 2021 - Ki hp thr 3 HDND qi4n khóa VI, nhim ki 2021 - 2026.
4.2. Chun bj các ni dung trInh tti k hçp
- TrInh xin kin Thithng tnrc Qu.n uS', Ban Thu&ng vit Qun üy v các
ni dung trInh tai k5' hop theo dting quy djnh.
- Phân cong và chi dto các phông, ban, ngành, dcm vi thuOc qun chun bj
các Báo cáo, Dê an, Th trInh, dr thão Nghj quyêt; chü dng phôi hqp vâi các
Ban cüa HDND qun chuân bj các tâi 1iu trinh tai k5i hop.
- Toàn b tài 1iu in mi loai 20 b g'tri Thithng trtrc HDND qu.n (qua
Van phông HDND và UBND qun) tru*c ngày 05/6/2022 dê các Ban HDND
qun thârn tra theo quy dljnh.
5. Tôa an nhân dan, Vin Kim sat nhân dan, Chi ciic Thi hành an qun
Chun bj Báo cáo cOng tác 1cim sat; Cong tác xét xr; cong tác thi hành an
dan sir 6 tháng dâu nàm và nhim vi trong tam 6 tháng cuôi näm 2022, môi loi
20 b, gui Thirô'ng trirc HDND q4n qua Van phông HDND và UBND qu.n
tru'&c ngày 05/6/2022 dê thâm tra theo quy djnh.
6. Uy ban Mt trn T quc Vit Nam qun
- Phi hçip vói UBND và Thtthng trrc HDND qun d xác djnh nhüng ni
dung cn t chuc phàn bin xã hi và to chuc phàn bin trt.râc ngày 10/6/2022.
- Chi dao Uy ban MTTQ Vit Nam các phthng phi hçip vâi Lãnh dto
UBND cüng cap và To dai biêu HDND qun dê to chuc tiêp xüc cü tn; tOng hçTp
S' kiM, kiM ngh cu tn truOc KS' hop thithng 1 gii:ta näm 2022 HDND q4n t?i
the dan vj bu cu gui Thtxäng trcrc HDND qun dCing thai han.
- Chun bj van bàn cüa Uy ban MTTQ Vit Nam qu.n thông báo v cong
tác tham gia xây dixng chInh quyên 6 tháng dâu näm và nhim vcl tnong tam 6
tháng cui näm 2022; nhtrng kiM nghj vOi HDND và UBND qu.n (20 b) gth
Thuäng tnrc HDND qun qua Van phông HDND và UBND qun tn.ràc ngày
05/6/2022 d gui den di biêu HDND qun theo quy djnh.
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7. Uy ban nhân dan các phu.rông
- Chu.n bj d.y diX ni dung, ca si 4t ch.t phtic vçi bui tip xüc ci'r tn truOc
K' h9p thuông 1 gia nàm 2022 HDND qun khóa VI, nhim k' 2021 - 2026.
- Däng k thi gian t chiXc Hi nghj di thoai giiia Chü tjch UBND
phumg vâi Nhân dan ye ThixOng trirc HDND qu.n; To chirc Hi nghj và báo
cáo kêt qua ye Thirng trirc HDND, UBND, Chi:i tjch UBND qi4n, To tnthng
To dai biêu HDND qun.
Thixâng trirc HDND qu.n thông báo dtr kin th?i gian, nOi dung và cong
tác chuân bj to chiXc Ki hçp thu?mg 1 gita näm 2022 HDND qun Câu Giây
khóa VI, nhim kr 2021 - 2026 dê các Ca quail, dcm vj lien quan thng nhât t
chüc thuc hiên.
Lu'u 5:
- D cong tác thcm tra cia các Ban HDND qun d'ám báo thai gian và
thing quy ctjnh cva pháp ludt, Thumg tryc HDND qun thông nhât cho phép
thta ra khói nç51 dung k3) hpp ctôi vó'i nhii'ng tài lieu gi chdm, không ho so so
vài quy ct/nh.
- D ngh/ UBND qu4n và các cto'n v/ güi tài liçu file MS WORD v
Thu'àng trc HDND qun thing thai gian quy ct/nh qua ct/a chi mail.
vanphongcaugiayhanoi. gov. vn.t
Noi nhân:
- TT I{DND, UBND Thành ph;
- TT Q4n ui';
- iT HDND, UBND, UB MITQ VN qun;
- Các Ban HDND, T, dai biéu FJ.DND qun;
- VKSND, TAND, Chi ciic THADS qun
- Các phOng, ngành, dmi vj qun;
-iTDàngüy, UBND,UBlvlYlQVNcácphuông
- Luu: VI. ,ruul —

