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Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 
của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

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.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh
ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh
năm 2022, cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết và Kế hoạch

Tại khoản 1 Điều 78 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
quy định: “Hội đồng nhân dân quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường
lệ vào kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân đối với năm bắt đầu nhiệm kỳ và
vào kỳ họp cuối cùng của năm trước đó đối với các năm tiếp theo của nhiệm kỳ
theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân”.

Do đó, để thực hiện đúng quy định của pháp luật và giúp công tác chuẩn
bị, tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 đạt chất
lượng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ
của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

2. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết và Kế hoạch

Nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Kế hoạch xây dựng căn cứ theo
quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
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2020; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Nội dung chính của Kế hoạch

Nội dung chính của Kế hoạch gồm: mục đích, yêu cầu, hình thức, thời
gian, địa điểm tổ chức; thành phần tham dự kỳ họp; nội dung các kỳ họp và tổ
chức thực hiện.

(Có Kế hoạch kèm theo).

 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình kỳ họp thứ 3, Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:                                             TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
- TTTU, TTHĐND, UBND, 
BTTUBMTTQVN tỉnh;                              
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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