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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/NQ-HðND

Thuận An, ngày 20 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về chương trình hoạt ñộng HðND thị xã năm 2014
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân ñược ban hành kèm theo Nghị
quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội;
Sau khi xem xét Báo cáo của Thường trực HðND thị xã về tình hình hoạt ñộng
Hội ñồng nhân dân thị xã năm 2013 và Chương trình hoạt ñộng năm 2014; trên cơ sở ý
kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thị xã tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất báo cáo của Thường trực HðND thị xã về tình hình hoạt
ñộng của Hội ñồng nhân dân thị xã năm 2013 và Chương trình hoạt ñộng năm 2014.
ðiều 2. Giao Thường trực HðND, hai Ban của HðND thị xã tổ chức triển khai
xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt ñộng của HðND năm 2014. Tăng cường công
tác giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HðND về kinh tế xã hội, quốc phòng an
ninh và thực thi pháp luật nhà nước tại ñịa phương. Thường trực HðND thị xã ñiều
hòa, phối hợp hoạt ñộng hai Ban HðND, hướng dẫn các ñại biểu và tổ ñại biểu tổ chức
thực hiện các chương trình hoạt ñộng ñã ñề ra.
Giữ mối liên hệ thường xuyên thống nhất giữa HðND-UBND-UB.MTTQ thị xã
ñể vận ñộng và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ñối với các ngành, ñịa
phương, nhân dân trong thị xã thực hiện nhiệm vụ năm 2014. Tăng cường mối quan hệ
chặt chẽ và hướng dẫn của Thường trực HðND thị xã ñối với hoạt ñộng của HðND các
xã - phường.
Nghị quyết này ñã ñược HðND thị xã Thuận An khóa X, kỳ họp thứ 8 thông
qua ngày 20 tháng 12 năm 2013./.
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