
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ ĐĂK LONG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  

    Số:       /NQ-HĐND                             Đăk Long, ngày  30  tháng 6 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 

của Hội đồng nhân dân xã khóa III - Nhiệm kỳ 2021-2026  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐĂK LONG 
KHOÁ III, KỲ HỌP THỨ 4 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015 

 Xét Tờ trình số:    05  /TTr-HĐND, ngày 20/6/2022 của Thường trực HĐND 

xã về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND 
xã khóa III - Nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ý kiến tham gia của đại biểu HĐND xã tại 

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân xã khóa III - Nhiệm kỳ 2021 - 2026 (có kế hoạch kèm theo). 

Ngoài những nội dung, chương trình các kỳ họp thường lệ năm 2023 đã 
được thông qua. Tuỳ theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của xã và theo đề nghị của 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND xã hoặc ít nhất một phần ba tổng 
số đại biểu HĐND yêu cầu; Thường trực HĐND xã tổ chức họp liên tịch để thống 

nhất bổ sung các nội dung, chương trình để trình ra mỗi kỳ họp hoặc tiến hành tổ 
chức kỳ họp phát sinh đột xuất để HĐND xã xem xét, quyết định theo quy định 
của pháp luật, nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh của xã. 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân, UBMTTQ xã, các Ban HĐND xã và các đơn vị liên quan tổ chức 
thực hiện Nghị quyết này. 

 Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại 
biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Đăk Long khóa III, kỳ họp 
thứ 4 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022./. 

 

  Nơi nhận:                                                                                            
- TT HĐND huyện (b/c);                                                                               
- UBND huyện (b/c); 
- TT Đảng ủy (b/c); 
- TT UBMTTQ xã; 
- Đại biểu HĐND xã; 
- Hai Ban HĐND xã; 
- BQL các thôn; 
- Lưu: VT.                                                                                                        

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trương Văn Dũng 
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