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

THÀNH PHỐ NHA TRANG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                Số:      /NQ-HĐND                    Nha Trang, ngày    tháng   năm 2018 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về các nội dung phát sinh từ tháng 7 năm 2018 (kỳ họp thứ 6) và trước kỳ 

họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG  

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 07 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Văn bản số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19 tháng 10 năm 2017 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội  về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai 

kỳ họp của Hội đồng nhân dân; 

 Xét đề nghị tại Tờ trình số ...../TTr-HĐND ngày.... tháng 12 năm 2018 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua các nội dung phát sinh từ tháng 7 năm 2018 (kỳ họp thứ 

6) và trước kỳ họp thứ 7, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã thỏa thuận 

với Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể: 

 

STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 
Nội dung 

1 82/TB-HĐND 05/7/2018 

Kết luận của Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố tại phiên họp 

thường kỳ tháng 6 năm 2018 

2 100/CV-HĐND 08/8/2018 
Cho phép bổ sung kế hoạch đầu tư công 

năm 2018 

3 113/CV-HĐND 05/9/2018 
Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân thành phố 

năm 2018 

4 116/CV-HĐND 07/9/2018 
Đầu tư công trình điện chiếu sáng công 

cộng xã Vĩnh Thái năm 2019 

 

(Đính kèm các văn bản) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 



1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng 

nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 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 07 thông qua./. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Nơi nhận:         
- Thường trực HĐND; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;  
- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Thường vụ Thành ủy 

- TT. HĐND thành phố; UBND; UBMT TQ thành phố;   

- Các ban xây dựng đảng Thành uỷ; 

- Các đoàn thể, phòng, ban thành phố;  

- Công an, Toà án, Viện Kiểm sát thành phố; 

- Kho bạc Nhà nước thành phố; 

- Thường trực HĐND; UBND các xã, phường;                                     
- Trung tâm công báo tỉnh (02 bản); 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố;        
- Văn phòng HĐND và UBND thành phố;                                                                                      
- Lưu: VT + CV Chương. 
 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

    

 

 

 Nguyễn Lê Đình Trị 


