
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN CAO LỘC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:       /NQ-HĐND                                 Cao Lộc, ngày       tháng  7  năm 2020 

NGHỊ QUYẾT  

Về việc điều chỉnh thời gian giám sát chuyên đề theo 

 Nghị quyết số 350/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20/11/2015; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 186/TTr-HĐND ngày 07/7/2020 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân về việc điều chỉnh thời gian giám sát chuyên đề theo Nghị 

quyết số 350/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện; ý kiến của các đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh thời gian giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 

350/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện “Việc thực hiện Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, 

chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ 

quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã được phục viên, xuất 

ngũ, thôi việc” tại các cơ quan, đơn vị vào Quý III, IV năm 2020, trình kỳ họp 

HĐND huyện cuối năm 2020. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo Đoàn giám sát 

theo Nghị quyết số 350/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện tổ chức 

thực hiện giám sát theo quy định. 

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 350/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân huyện không thay đổi. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XX, kỳ 

họp thứ Mười lăm thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BTT UBMTTQVN huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp. 

   CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

   Phạm Quang Cường 
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