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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨNG LIÊM 

  
Số: 20 /NQ-HĐND  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vũng Liêm, ngày 19 tháng 12  năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện  

trong năm 2020 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM  

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11 

 

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;  

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 149 /TTr-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 

2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về chương trình các kỳ họp của 

Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm trong  năm 2020 và Báo cáo thẩm tra của 

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân , đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thảo 

luận và thống nhất,  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm khóa XI nhiệm 

kỳ 2016-2021 tổ chức 02 kỳ họp thường lệ như sau:  

-Kỳ họp lần thứ 12 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-

2021 tổ chức vào tháng 7 năm 2020. 

-Kỳ họp lần thứ 13 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-

2021 tổ chức vào tháng 12 năm 2020. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân, các Ban của 

Hội đồng nhân dân , Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực 

hiện Nghị quyết.  

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 11 

thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 

                CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

                                                                                      Lê Anh Nghĩa 

 
  

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

-  Sở Tư pháp; 

- Trung tâm công báo tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT  HĐND-UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Ban ngành huyện; 

- TT HĐND - UBND xã - thị trấn; 

- Lưu: VP 


		2020-01-15T14:27:01+0700
	Việt Nam
	Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm<vpubnd.hvl@vinhlong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




