
  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số:  235/NQ-HĐND                      Quảng Xương, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

         

NGHỊ QUYẾT 

Về việc triệu tập Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề)  

Hội đồng Nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2021 về 

ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương, khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 185/KH-HĐND, ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện về tổ chức Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND 

huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Triệu tập Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân huyện khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Thời gian: 1/2 ngày; Bắt đầu từ  07 giờ 15 phút.  

NGÀY  14 THÁNG 9 NĂM 2022 (THỨ TƯ) 

Địa điểm: Phòng họp Tầng 3 Huyện ủy. 

Điều 2. Các đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 

trách nhiệm tham dự đầy đủ Kỳ họp thứ Tám và thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch Covid 19; đeo phù hiệu đại biểu HĐND, mang theo máy vi 

tính (hoặc ipad) để thực hiện "phòng họp không giấy tờ". 

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND huyện chịu trách nhiệm tham mưu 

chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, hội trường, trang thiết bị  phục vụ kỳ họp 

không giấy tờ.  



Các Ban của HĐND huyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chuẩn bị các nội dung 

trình HĐND huyện xem xét, quyết định tại kỳ họp./. 

 Nơi nhận:                                                                                        
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);                                                       
- Thường trực HĐND - UBND huyện; 

-  Đại biểu HĐND huyện khóa XXI; 

-  Lưu: VT, TT HĐND.                                                                                        

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Trần Anh Chung 
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