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NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần 

các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ NHẤT 

 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị quyết 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 
nhân dân; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ họp thứ 
nhất của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 
18/TTr-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2016 về dự kiến số lượng thành viên, cơ 
cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; ý 
kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân 
dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất số lượng thành viên của mỗi Ban Hội đồng nhân dân 
tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:  

- Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh: 07 thành viên; 

- Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh: 07 thành viên; 

- Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh: 05 thành viên; 

- Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh: 05 thành viên. 

Điều 2. Xác định cơ cấu thành phần của mỗi Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 
khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 01 Trưởng ban chuyên trách, 01 Phó 
Trưởng ban và các thành viên hoạt động kiêm nhiệm.  

Trên cơ sở đăng ký của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số lượng 
thành viên của mỗi Ban, giao Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của Hội 



đồng nhân dân tỉnh dựa trên sự phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh 
nghiệm, vị trí công tác của mỗi đại biểu để tổng hợp, lập danh sách cụ thể thành 
viên của Ban mình trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ra nghị quyết phê 
chuẩn. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các 
Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 
- 2021 thông qua tại kỳ họp thứ nhất./. 
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