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THÔNG BÁO 
Về việc đóng góp dự thảo quy chế của Hội đồng nhân dân huyện 

          

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

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

địa phương năm 2019. 

Căn cứ Luật Hoạt động gi m s t của Quốc hội và Hội đ ng nh n d n 

ngày 20 tháng 11 năm 2015. 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm ph p luật năm 2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm ph p luật năm 

2020; Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 th ng 5 năm 2016 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Căn cứ Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 th ng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/ NĐ-

CP, ngày 14 th ng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về ban hành văn bản quy ph p 

ph p luật. Văn phòng HĐND – UBND huyện thông báo công khai lấy ý kiến 

đóng góp các văn bản quy phạm ph p luật trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đ ng nh n 

d n huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định. 

Đính kèm các dự thảo: 

- Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động gi m s t của Hội đ ng 

nh n d n, Thường trực Hội đ ng nh n d n, c c Ban của Hội đ ng nh n d n, Tổ 

đại biểu Hội đ ng nh n d n và đại biểu Hội đ ng nh n d n huyện. 

- Quy chế hoạt động của Hội đ ng nh n d n huyện khóa XII, nhiệm kỳ 

2021 – 2026. 

- Quy chế hoạt động tiếp công d n của Hội đ ng nh n d n huyện khóa 

XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

C c ý kiến đóng góp của c c c  nh n, tổ chức trên địa bàn huyện gửi về 

Văn phòng HĐND – UBND huyện số 152 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri 

Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang và qua địa chỉ mail ndnhoa01@gmail.com 

chậm nhất ngày 26/7/2021 để tổng hợp b o c o Thường trực Hội đ ng nh n d n 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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huyện trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đ ng nh n d n huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 

– 2026. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của c c đơn vị./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Văn phòng HĐND – UBND huyện; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, DUH. 
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