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TỈNH QUẢNG NAM
Số:         /TTr- HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày     tháng     năm 2021

TỜ TRÌNH
Về đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 

về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 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 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân 
dân tỉnh năm 2022.

Thực hiện Khoản 1, Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình 
Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát 
chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 (có dự thảo nghị quyết kèm theo).

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CVCTHĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Xuân Vinh
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