
QUYẾT ĐỊNH
Triệu tập kỳ họp thứ 24, tổng kết hoạt đồng Hội đồng nhân dân tỉnh

 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 
IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 
19 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triệu tập kỳ họp thứ 24, tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
1. Thời gian: Ngày 20 tháng 4 năm 2021 (khai mạc lúc 08 giờ 00 phút).
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam, số 62 – Hùng Vương, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Nội dung: 
Phiên họp dự kiến sẽ xem xét, thực hiện các nội dung sau:
3.1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026;
3.2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 

2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026;
3.3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 

2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026;
3.4.  Báo cáo tổng kết hoạt động của Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021, 

phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026;
3.5. Báo cáo tổng kết về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban 

MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3.6. Khen thưởng cuối nhiệm kỳ.
Điều 2. Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 có trách 

nhiệm tham dự kỳ họp.
Tài liệu kỳ họp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại địa chỉ dbnd.quangnam.gov.vn, mục TÀI LIỆU KỲ HỌP, đề nghị đại biểu 
truy cập, tra cứu. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN        
TỈNH QUẢNG NAM

Số:             /QĐ-HĐND

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

         

        Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021



Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các 
ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND 
tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, CVTH (Hạnh).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH

                 PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
  Trần Xuân Vinh
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