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NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong 6 tháng

cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố
khóa X, 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 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 65/TTr-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Thường trực Hội 
đồng nhân dân thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong 6 tháng 
cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sau 
khi nghe ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong 6 tháng cuối 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể 
như sau: 

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021

a) Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 05 đến ngày 15 
tháng 8 năm 2021.

b) Nội dung kỳ họp:

- Nghe và thảo luận các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp 
luật.

- Thảo luận, xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
thành phố trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam thành phố và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.



- Xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân 
dân thành phố theo quy định.

- Các đại biểu thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường.

- Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

a) Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 03 đến ngày 12 
tháng 12 năm 2021.

b) Nội dung kỳ họp: 

- Nghe và thảo luận các báo cáo công tác năm 2021 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan có liên quan theo quy định 
của pháp luật.

- Thảo luận, xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
thành phố trên cơ sở đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban 
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Ban của Hội đồng 
nhân dân thành phố theo quy định.

- Xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân 
thành phố theo quy định.

- Các đại biểu thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường.

- Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, 
Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 
và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến, đề xuất nội dung, chương trình 
cụ thể của từng kỳ họp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà 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

 


