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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Nghị quyết kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 

 của HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 5. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019;   

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

2015. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Việc tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, 

nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. 

Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, để chủ động chuẩn bị và tổ chức 

các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 

2021-2026, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ 

họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân 

huyện xem xét, thông qua là cần thiết, đúng thẩm quyền. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, 

tạo sự chủ động của các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt nội dung Kỳ họp HĐND 

huyện trong năm 2023, góp phần từng bước nâng cao chất lượng Kỳ họp HĐND 

huyện. 

2. Yêu cầu: 

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch này và chức năng, nhiệm 

vụ của mình chủ động chuẩn bị nội dung các Kỳ họp bảo đảm đúng quy định của 

pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

việc chuẩn bị nội dung các Kỳ họp. 

III. NỘI DUNG (chi tiết tại dự thảo Nghị quyết và Kế hoạch kèm theo). 
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Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 5 xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện;  

- Tổ đại biểu HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Luu: VT 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Phong 
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