
HĐND HUYỆN ĐĂK HÀ 

 THƯỜNG TRỰC HĐND 

Số:          /TTr-TTHĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đăk Hà, ngày        tháng       năm     

   
TỜ TRÌNH 

V/v thông qua Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của  

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

 
   Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện khóa VI,  

Kỳ họp thứ 5, Nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

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

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

ngày 20/11/2015; 

Căn cứ Thông báo số 42/TB-TTHĐND, ngày 21/10/2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 

5, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Để Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định. Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện đề nghị Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, Kỳ họp thứ 5 xem xét 

thông qua Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân 

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

(có Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 kèm theo). 

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà khoá VI, Kỳ họp thứ 5, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện;                              

- TT Huyện uỷ (b/c);   
- TT HĐND huyện;                                                                               

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lãnh đạo, chuyên viên VP;                              

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Lập 
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