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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung  

cho kỳ họp chuyên đề (lần thứ 7) Hội đồng nhân dân huyện  
  

  
 

Ngày 24/02/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị 

liên tịch để chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 Hội đồng 

nhân dân huyện, khóa XI nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí A Khiên, Phó Bí thư 

Thường trực Huyện ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì Hội nghị, tham dự 

Hội nghị có đồng chí Lương Văn Thám, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các 

đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; các Phó Ban Hội đồng nhân 

dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và Lãnh đạo các cơ quan có liên quan 

đến nội dung kỳ họp chuyên đề. 

Sau khi Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình bày dự thảo các nội 

dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân 

dân huyện; ý kiến của đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và các ý kiến tham 

gia của các thành viên dự họp, chủ tọa Hội nghị kết luận: 

1.Thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề (lần thứ 7) Hội đồng nhân dân huyện tổ 

chức một buổi, vào chiều ngày 08/3/2023. Khai mạc lúc 13h30’ cùng ngày tại Hội 

trường tầng 3 trụ sở HĐND - UBND huyện. 

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị tờ trình, dự 

thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa 

XI gửi các Ban Hội đồng nhân dân huyện chậm nhất trong ngày 28/02/2023 để 

thẩm tra theo quy định. Các Ban Hội đồng nhân dân huyện hoàn thành báo cáo thẩm 

tra các nội dung trên xong trước ngày 03/03/2023. 

3. Văn phòng Huyện ủy, HĐND-UBND huyện tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị 

gửi tài liệu lên trang thông tin cho đại biểu nghiên cứu trước kỳ họp; Phô tô các tài 

liệu kỳ họp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phục vụ kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 

Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đối với công tác tổ chức Hội nghị, các đồng chí được triệu tập theo thành 

phần nghiêm túc tham gia; nếu vắng mặt phải báo cáo trực tiếp đồng chí Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân huyện để xin ý kiến. 

Thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- TT. Huyện ủy (thay b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Các ĐB HĐND huyện; 

- LĐ VPHU, HĐND-UBND huyện; 

- Lưu:VT- LT. 

                                                                 

         TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
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