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Số:       /NQ-HĐND             Nha Trang, ngày    tháng    năm 2019 

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

của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2020 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG  
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 09 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 
20/11/2015; 

Sau khi xem xét Tờ trình số      /TTr-HĐND ngày   /12/2019 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các kỳ họp 
thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành 
phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục thi 
hành án dân sự thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và các đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 
các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 09 thông qua. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND; UBND tỉnh Khánh Hòa; 
- Ban Thường vụ Thành ủy;  
- Thường trực HĐND thành phố;  
- UBND; UBMTTQVN thành phố;  
- Các đại biểu HĐND thành phố khóa XI; 
- Các ban xây dựng đảng; 
- Các đoàn thể, phòng, ban thành phố;  
- Công an, Toà án, Viện Kiểm sát thành phố; 
- Thường trực HĐND; UBND các xã, phường; 
- Trung tâm công báo thành phố (02 bản); 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 
- Văn phòng HĐND và UBND thành phố; 
- Lưu: VT + A. Chương.          

CHỦ TỊCH 
 
 
                              
 
 

  Nguyễn Lê Đình Trị 


