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Số: 29 /TTr-HĐND 

 

Ngọc Lặc, ngày 18 tháng  8 năm  2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân 

huyện Ngọc Lặc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 
 
   

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc. 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

 Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20/11/2015; 

  Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; 

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

nhân dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng 

nhân dân; 

 Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; nâng cao hiệu quả phối 

hợp giữa Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan, tổ chức hữu quan; Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 

2021-2026 (có dự thảo Quy chế gửi kèm). 

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Các đại biểu HĐND huyện;     

- Lưu VT, TTr HĐND huyện. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tuấn 
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