Sáng nay, 12-4, HDND thành ph ã khai mc k hp th 17. ây là k hp cui cùng ca HND thành ph khoá
IX nhim k 2016-2021 nên ni dung chính là nhm tng kt ánh giá tình hình t chc và hot ng ca nhim k
này. Bên cnh ó, vi tinh thn trách nhim cao, HND thành ph s tho lun và quyt nh mt s vn thuc thm
quyn, trong ó có các ch trng chính sách phát trin thành ph trong thi gian ti. K hp có s tham d ca
các ng chí nguyên lãnh o, lãnh o Thành u, i biu Quc hi khoá XIV.
Toàn cnh k hp th 17 ca HND thành ph khoá IX, nhim k 2016-2021

Nhim k HND thành ph khoá IX, 2016-2021 là mt nhim k vi nhiu bin ng sâu sc, nhiu khó khn, thách
thc tác ng ln n s phát trin kinh t-xã hi thành ph nói chung và hot ng ca HND nói riêng, bi trong giai
on này thành ph va phi khc phc nhng sai phm, thiu sót trong công tác lãnh o, qun lý iu hành qua kt
lun thanh tra, kim tra ca Trung ng; va phi rà soát và iu chnh mt s ch trng, vn bt cp; tp trung nghiên
cu nhng gii pháp hu hiu tháo g nhng khó khn, vng mc tip tc xây dng, phát trin thành ph mt cách bn
vng. Tuy nhiên, ây cng là nhim k mà HND thành ph ã li nhng du n quan trng, th hin rõ vai trò c
quan quyn lc nhà nc ti a phng, thc s là c quan i din cho ý chí, nguyn vng và quyn làm ch ca Nhân
dân thông qua nhng i mi, ci tin phng thc, nâng cao cht lng, hiu qu hot ng; tng cng vai trò và trách
nhim ca Thng trc HND, các ban ca HND, các t i biu HND và tng i biu HND tron vic thc hin chc nng
giám sát và quyt nh ca c quan dân c; góp phn quan trng trong vic thc hin và hoàn thành nhng ch
tiêu, nhim v phát trin kinh t - xã hi ca thành ph.
U viên d khuyt TW ng, Phó Bí th TT thành u, Ch tch HND TP Lng Nguyn Minh Trit phát biu khai mc k hp

Hi ng nhân dân thành ph ã tip tc khng nh c vai trò, trách nhim ca c quan dân c bng nhng ch trng,
quyt sách úng n, hp lòng dân; trong ó, ã th ch hóa và ban hành 357 ngh quyt, 55 thông báo kt lun
vi 338 nhim v c th; t chc hn 1.600 cuc giám sát, vi 30 cuc giám sát chuyên , sát vi thc t cuc sng; ch
o các ngành chc nng gii quyt gn 1800 kin ngh ca c tri… Qua ó, góp phn cùng thành ph tng bc vt
qua khó khn, n nh và t c kt qu khá quan trng trên hu ht các lnh vc.
Ti K hp th 17 này, Hi ng nhân dân thành ph s xem xét, tho lun và thông qua mt s ni dung quan trng
ca Thng trc Hi ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph: Ngh quyt v tng kt công tác hot ng nhim k
2016-2021 ca Hi ng nhân dân thành ph và b sung mt s nhim v, gii pháp phát trin kinh t - xã hi 6
tháng u nm 2021; v ch trng u t mt s d án nhóm B; v ch , chính sách, biên ch công chc và thc hin
công tác nhân s theo thm quyn.
Ch tch UBND thành ph tng hoa i vi các thành viên UBND

Vi s phiu ng thun cao, HND thành ph k hp này ã bu b sung 3 thành viên UBND gm ông Lê c Viên,
Giám c S KHoa hc và Công ngh, ông Phm Tn X- Giám c S Vn hóa-Th thao, ông Nguyn ng Hoàng,
Giám c S Lao ng Thng binh và Xã hi. Trc ó, HND cng ã biu quyt vic min nhim thành viên UBND TP
i vi các ông Thái Bá Cnh - nguyên Giám c S KHoa hc và Công ngh, ông Hunh Vn Hùng, nguyên
Giám c S Vn hóa -Th thao ã c ngh hu theo ch và bà Phan Th Thúy Linh, nguyên Giám c S Lao
ng-Thng binh và Xã hi do c iu ng làm Bí th qun y Cm L.

Ghi nhn và trân trng cm n nhng cng hin, óng góp tâm huyt, y trách nhim i vi s phát trin ca thành ph
nói chung và ca hot ng HND thành ph nói riêng, Bí th Thành y Nguyn Vn Qung và Ch tch HNd Lng
Nguyn Minh Trit ã trao tng biu trng và hoa cho 5 ng chí nguyên là lãnh o Hi ng nhân dân thành ph,
lãnh o y ban nhân dân thành ph, i biu Hi ng nhân dân thành ph.
Bên cnh ó, ti K hp th 17 này Hi ng nhân dân thành ph ã biu dng, khen thng 22 tp th và 26 cá nhân
ã có thành tích xut sc, tiêu biu trong hot ng ca Hi ng nhân dân thành ph nhim k 2016-2021.
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