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QUYẾT ĐỊNH
Triệu tập kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

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 Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa X;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 – 2026 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất).

1. Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25/6/2022 (thứ Bảy).
2. Địa điểm dự họp trực tuyến:
2.1. Điểm cầu chính: Hội trường số 2, tầng 2 Trụ sở Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND tỉnh (số 62, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam).

2.2. Các điểm cầu tại phòng họp trực tuyến trụ sở Huyện ủy hoặc HĐND 
và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

(Gửi kèm danh sách đại biểu tham dự tại các điểm cầu).
3. Nội dung: Xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh (Phụ lục gửi kèm).
Điều 2. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-

2026 có trách nhiệm tham dự kỳ họp.



Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các 
Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân 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;
- CPVP, các phòng;
-  Lưu VT.

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

#ChuKyLanhDao

Ghi chú:
1. Tài liệu kỳ họp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh 

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

2. Đại biểu tham dự kỳ họp có trách nhiệm chấp hành các quy định của cơ quan chức 
năng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Đại biểu nam mặc bộ vest thắt cà-vạt; đại biểu nữ mặc bộ áo dài truyền thống hoặc 
đại biểu mặc trang phục của lực lượng vũ trang, trang phục ngành theo quy định, trang phục 
truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.  
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