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NGHỊ QUYẾT 

Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

 thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 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 04/TTr-HĐND ngày 11/11/2022 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức 

các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị xã Khóa XII, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; ý kiến thảo luận của đại biêu Hội đồng nhân dân thị xã.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các kỳ họp 

thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị xã Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 

2026.  

Điều 2.  

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nghiên 

cứu, đề xuất, chuẩn bị nội dung chương trình các kỳ họp thường lệ theo Kế 

hoạch. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có chủ trương chỉ đạo của cấp trên hoặc 

phát sinh những vấn đề bức xúc liên quan đến quá trình xây dựng và phát triển 

kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng chính quyền và thực thi pháp luật 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thị xã thì Thường trực Hội 

đồng nhân dân thị xã sẽ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã và các cơ quan chức năng có liên quan 

xem xét bổ sung vào nội dung kỳ họp thường lệ hoặc tổ chức kỳ họp chuyên đề 

của Hội đồng nhân dân thị xã để xem xét quyết định theo thẩm quyền. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban Hội 

đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành nghị quyết này. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, 

kỳ họp thứ 7, nhất trí thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng; 

- TT.Thị ủy, UBND, UBMTTQ thị xã; 

- Tổ ĐB. HĐND tỉnh đơn vị Vĩnh châu; 

- Đại biểu HĐND thị xã khóa XII; 

- Các cơ quan (Đảng, CQ, ĐT thị xã); 

- TT. HĐND, UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, LT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trà Khol 
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