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NGH! QUYET 
Vê vic ti chfrc các k)' h9p thirông 1 cüa 

Hi dông nhn dan thj xä nãm 2023 

HO! BONG NHAN DAN TH XA CU'A LO 
KHOA VI- KY HQP THU 8 

Can ct' Luçt To chzc chInh quyn dja phu'cmg nám 2015, Luát tha dái, b 
sung mt so' diu cia Luç2t TO chi'c ChInh phi'i và Lut TO chz'c chInh quyn df a 
phu'cing nàm 2019, 

Can cii' Luçt Hogt dt5ng giám sat cza QuO'c h5i và HDND nám 2015, 
Xét Ta trinh sO' 85/TTr-HDND ngày 09 tháng 12 nám 2022 cia ThitO'ng try'c 

Hi dng nhân dan thj xà ye' Ké hogch tá chi'c các kj hQp thu'&ng l nám 2023 cia 
Ht5i dng nhán dan thj xd khóa VI, nhim k 202 1-2026, 

Trên ca sO' xem xét tInh hInh thy'c té' tgi dja phu'ong và kié'n tháo lun cia các 
dcii biêu Hç5i dOng nhân dan thj xà, 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Nàm 2023, Hi dng nhân dan thj xã t chirc các k hpp sau: 
1. Các kS'  h9p ththng 1 trong näm 2023: 
- K' h9p giüa näm to chrc trong tháng 7 d thâo 1un thirc hin nhim v 6 

tháng du nàm 2023; quyt djnh nhim vi 6 tháng cui näm 2023 và các vn d khác. 
- KST hp cu& 11am t chi.'rc trong tháng 12 d thâo 1un thirc hin nhim v1i 

nãm 2023; quy& djnh nhim vii näm 2024 và các van dê khác. 
2. Ngoài các k' h9p thuông 1 Hi dông nhân dan thj xâ có th t chüc kS' 

h9p chuyên d. 
Biu 2. Giao Thung trirc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, 

các di biu Hi dng nhân dan thj xä khóa VI; các co quan, t chirc, cá nhân có 
lien quan chju trách nhim th?c hin nghj quyt nay. 

Giao Thu?mg trirc Hi dng nhn dn thi. xã theo dOi, giám sat vic trin khai thirc hiên. 
Biu 3. Ngh quyt nay ducc Hi dng nhân dan thj xä khóa VI, nhim kS' 

2021 - 2026 thông qua tti kS'  h9p tli(r 8 và có hiu hrc tü ngày dugc thông qua.!. 

No'i nhân: 
- TT HDND tinh (B/c); 
- TT Thi u, UBND thj xã; 
- Dai biéu HDND thi xä; 
- Các t ch'rc, dcrn vj, ngành lien quan; 
- TT HDND, UBND các phu'ông; 
- Lixu V'ELL— 
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