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    Ba Bể, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc tổ chức kỳ họp trong năm 2022 

 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 22/11/2019;  

Sau khi xem xét Tờ trình số 541/TTr-HĐND ngày 15 tháng  12 năm 2021 

của Thường trưc Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp trong năm 

2022 của Hội đồng nhân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau: 

1. Tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 

a) Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. 

b) Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. 

 2. Ngoài việc tổ chức kỳ họp nêu trên, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ Hội 

đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức các kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết 

công việc phát sinh đột xuất theo luật định. 

3. Các nội dung trình kỳ họp 

a) Xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án. 

b) Xem xét thông qua các nghị quyết. 

c) Xem xét thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. . 

         Giao Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan có liên quan 

tổ chức thực hiện Nghị quyết. 



2 

 

 

 

          Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, kỳ 

họp thứ năm thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2021./. 

 
  Nơi nhận:                                                                                     

 Gửi bản điện tử:  
 - TT HĐND, UBND tỉnh (B/c); 

 - TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; 

 - Ủy ban MTTQVN huyện; 

 - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;  

 - TT HĐND, UBND các xã, thị trấn. 

 Gửi bản giấy: 
 - TT HĐND, UBND tỉnh; 

 - Các vị đại biểu HĐND huyện; 

 - Các cơ quan, đơn vị chưa có HSCV; 

 - Lưu VT.      

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Cao Minh Hải 
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