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TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thƣờng lệ năm 2020 

của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; tại Khoản 1, Điều 

78 quy định: “Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất hai kỳ. Hội đồng nhân dân 

quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ vào kỳ họp thứ nhất của Hội 

đồng nhân dân đối với năm bắt đầu nhiệm kỳ và vào kỳ họp cuối cùng của năm 

trước đó đối với các năm tiếp theo của nhiệm kỳ theo đề nghị của Thường trực Hội 

đồng nhân dân”. 

Để tăng tính chủ động cho các cơ quan chuyên môn của thành phố trong việc 

chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo 

thẩm quyền; Thư ng tr c Hội đồng nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân 

thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thư ng lệ trong năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể: 

1. Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thƣờng lệ năm 2020 

- Trong năm 2020, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức 02 kỳ họp thư ng 

lệ gồm: Kỳ họp thư ng lệ giữa năm và kỳ họp thư ng lệ cuối năm. 

- Th i gian d  kiến tổ chức kỳ họp: Kỳ họp thư ng lệ giữa năm tổ chức vào 

tháng 7 và kỳ họp thư ng lệ cuối năm tổ chức vào tháng 12. Thư ng tr c Hội đồng 

nhân dân thành phố sẽ triệu tập kỳ họp thư ng lệ chậm nhất là 20 ngày trước ngày 

khai mạc kỳ họp theo luật định. 

2. Về nội dung các kỳ họp thƣờng lệ năm 2020 

Nội dung cụ thể được nêu tại d  thảo Nghị quyết kèm theo T  trình này. 

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thành phố có thể họp bất thư ng khi Thư ng 

tr c Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc ít nhất một phần 

ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu. Th i gian cụ thể do 

Thư ng tr c Hội đồng nhân dân thành phố sắp xếp, quyết định đảm bảo việc triệu 

tập kỳ họp bất thư ng chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp theo luật 

định. 
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Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định./. 

(Đính kèm dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp 

thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021). 
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