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NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân 

của Tòa án nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân quận 
tại thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ NHẤT

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 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 
hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc 
thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất 
của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Xét đề nghị của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại Tờ trình số 
57/TTr-MTTQ-BTT ngày 15 tháng 6 năm 2021 về việc giới thiệu nhân sự bầu chức 
danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân các quận 
và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án 
nhân dân thành phố, Toà án nhân dân quận tại phiên họp ngày 25 tháng 6 năm 2021, 
Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 
2026. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành 
phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm các ông, bà có tên tại Phụ lục I đính kèm.

Điều 2. Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân các 
quận nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm các ông, bà có tên tại Phụ lục II đính kèm.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Chánh 
án Tòa án nhân dân thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân các quận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 



Tổ quốc Việt Nam các quận tổ chức hội nghị toàn thể Hội thẩm để bầu Trưởng đoàn, 
Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 
biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đ ã đ ư ợc Hội đ ồng nhân dân thành phố Đ à Nẵng, khóa X, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021./.

CHỦ TỊCH
Lương Nguyễn Minh Triết  


