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Số: 04 /NQ-HĐND     Đà Nẵng, ngày  16   tháng  6  năm 2016
      

NGHỊ QUYẾT
 Về việc Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban của 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA IX, 
NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ NHẤT

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Theo Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Sau khi nghe Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Thường 
trực Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần 
các ban của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và ý kiến của 
các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban của Hội 
đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên của các ban 
Mỗi Ban của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 11 thành viên.
2. Cơ cấu thành phần các ban 
a) Ban Pháp chế:
- Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 08 ủy viên; cơ cấu thành phần ủy viên như 

sau:
+ Khối quận, huyện: 01 người; 
+ Khối cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước: 03 người;

          + Khối đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp: 01 người; 
+ Lực lượng vũ trang thành phố: 02 người;
+ Khối doanh nghiệp: 01 người.
b) Ban Kinh tế - Ngân sách:
- Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 09 ủy viên; cơ cấu thành phần ủy viên như 

sau:
+ Khối quận, huyện: 02 người; 
+ Khối Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội: 02 người; 



+ Khối cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước: 03 người;
+ Khối doanh nghiệp: 02 người.
c) Ban Văn hóa - Xã hội:
- Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 09 ủy viên; cơ cấu thành phần ủy viên như 

sau:
+ Khối quận, huyện: 01 người; 
+ Khối Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp: 04 người; 
+ Khối cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước: 03 người;
+ Tôn giáo: 01 người.
d) Ban Đô thị:
- Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 08 ủy viên; cơ cấu thành phần ủy viên như 

sau:
+ Khối quận, huyện: 03 người; 
+ Khối cơ quan Đảng: 03 người;
+ Khối Mặt trận tổ quốc, Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội: 01 người; 
+ Khối cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước: 01người.
Điều 2. Giao Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX lập danh 

sách cụ thể thành viên của Ban mình trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 
khóa IX phê chuẩn theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2016./.

         CHỦ TỊCH
     Nguyễn Xuân Anh


