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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 

 
     Số: 91/QĐ-HĐND 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Can Lộc, ngày 09 tháng 11 năm 2022 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v thành lập Đoàn giám sát việc thực thi pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ 

đảm bảo quân sự địa phương - an ninh trật tự, an toàn giao thông từ 

01/01/2021 đến 31/10/2022 trên địa bàn huyện 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN  

 

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

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

địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật số  87/2015/QH13 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và 

HĐND ngày 20/11/2015; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 09/02/2022 của HĐND huyện về 

Kế hoạch hoạt động của HĐND huyện năm 2022; 

Theo đề nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm 

kỳ 2021 - 2026, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát việc thực thi pháp luật trong thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo quân sự địa phương - an ninh trật tự, an toàn giao thông từ 

01/01/2021 đến 31/10/2022 trên địa bàn huyện gồm các ông (bà) sau: 

1. Bà Ngô Thị Lan, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện - 

Trưởng đoàn; 

2. Ông Trần Thế Nam, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

huyện - Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Đào Xuân Tùng, thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

huyện - Thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoài, thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân 

dân huyện - Thành viên; 

5. Ông Đặng Văn Kỳ, thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, 

Thành viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Dương, thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

huyện - Thành viên; 

7. Ông Trần Quang Đạt, thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

HĐND huyện - Thành viên - kiêm thư ký; 
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Điều 2. Đoàn Giám sát và các đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm thực 

hiện theo Kế hoạch được ban hành kèm theo quyết định này. 

 - Kinh phí phục vụ giám sát được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của 

Hội đồng nhân dân huyện năm 2022. 

 - Đoàn giám sát tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Cơ quan Ban chỉ huy Quân sự 

huyện; Công an huyện; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các đơn 

vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự;  

- Cơ quan Công an huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BPC.  

                   

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Cường 
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