
KẾ HOẠCH
CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 13, HĐND TỈNH LÀO CAI KHÓA XV

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /NQ-TTHĐND ngày       /       /2020 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai)

TT THỜI GIAN THỰC
HIỆN, HOÀN THÀNH

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CƠ QUAN CHỦ TRÌ

1
Ngày 26/3/2020 Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các Ban HĐND

tỉnh và các sở, ngành có liên quan thống nhất dự kiến nội dung, chương trình

và kế hoạch tổ chức kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh

2 Ngày 06/4/2020
Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến nội dung,
chương trình kỳ họp.

Đảng đoàn HĐND tỉnh

3
Từ ngày 12/5 đến ngày

12/6/2020
Giám sát, khảo sát tại một số ngành, địa phương về tình hình và kết quả thực

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020
Thường trực, các Ban

HĐND tỉnh

4 Trước ngày 29/5/2020
Ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13; gửi đề cương
báo cáo tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị tiếp xúc cử tri

Thường trực HĐND, UBND
tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh

5 Ngày 15/6/2020 Ban hành Thông tri triệu tập kỳ họp thứ 13 Thường trực HĐND tỉnh

6 Trước ngày 16/6/2020
Gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp về Thường trực và

các Ban HĐND tỉnh

UBND tỉnh; Ban Thường trực
UBMTTQ tỉnh, Toà án nhân
dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân

dân tỉnh, Cục THA dân sự

7
Từ ngày 17/6 đến ngày

30/6/2020

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo sự phân công của
Thường trực; hoàn thiện các báo cáo; tổ chức họp Ban thông qua báo cáo của
Ban trình kỳ họp thứ 13

Các Ban HĐND tỉnh



8 Trước ngày 19/6/2020
Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai xong kế hoạch tiếp xúc cử tri; gửi báo
cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 về Thường trực HĐND
tỉnh

Tổ trưởng các Tổ đại biểu
HĐND tỉnh

9 Ngày 22/6/2020 Gửi tài liệu kỳ họp cho các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu Văn phòng HĐND tỉnh

10
Từ ngày 25/6 đến   

01/7/2020

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ
trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; gửi báo cáo kết quả thảo luận về

Thường trực HĐND tỉnh

Tổ trưởng các Tổ đại biểu
HĐND tỉnh

11 Ngày 03/7/2020
Họp Phiên họp thường kỳ thông qua nội dung, chương trình chính thức kỳ

họp thứ 13; thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường
trực HĐND tỉnh trình kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh

12
Dự kiến từ ngày 09/7

đến 10/7/2020
Tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XV Thường trực HĐND tỉnh

13
Từ ngày 10/7 đến 

13/7/2020
Hoàn chỉnh, ban hành các Nghị quyết của kỳ họp Thường trực HĐND tỉnh

14 Ngày 14/7/2020 Gửi Nghị quyết đăng Công báo Văn phòng HĐND tỉnh
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