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THÔNG BÁO 

Của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện  

về việc triệu tập Kỳ họp  h  3, (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Khoá XXI  
 

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-HĐND, ngày 19 tháng 11 năm 2021 về việc 

Chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Kh        

nhiệm  ỳ 2021-2026; Thường trực HĐND huyện triệu tập Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp 

chuyên đề) đ  thực hiện các n i  ung  (1)  áo cáo  Tờ tr nh và  ự th o Nghị quyết về 

phê  uyệt chủ trương đầu tư các  ự án  ự kiến khởi công mới gi i đoạn 2022-2025; 

(2)  áo cáo  Tờ tr nh và Dự th o Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất và danh mục 

công tr nh, dự án cần thu hồi đất, chuy n đổi mục đích sử dụng đất năm 2022; (3) 

Xem xét và cho ý kiến về quy hoạch vùng huyện và m t số n i  ung qu n trọng 

thu c thẩm quyền  

I  Th nh ph n 

1. Ở tỉnh:  
- Đại  iện Thường trực HĐND t nh  

- Đại  iện   nh đạo   ND t nh  

- Đại  iện   nh đạo Đoàn công tác củ   T  T nh ủy ch  đạo huyện Hương  hê  

- Đại  iện Tổ đại  i u HĐND t nh ứng cử tại huyện Hương  hê  

2. Ở huyện: 

- Thường trực Huyện uỷ; 

-  ác đồng chí trong   n Thường vụ Huyện ủy  

- Thường trực HĐND huyện  

- Trưởng   h  các   n HĐND huyện  đại bi u HĐND huyện  hoá      

- Chủ tịch  các  h   hủ tịch   ND huyện  

- Chủ tịch UBMTTQ huyện;  

- Trưởng các ph ng  Tài chính -  ế hoạch  Tài nguyên và  ôi trường   inh tế 

- Hạ tầng  Tư pháp  N i vụ. 

-  hánh   h  văn ph ng HĐND và   ND huyện   huyên viên gi p việc 

HĐND huyện  

- Trung t m  ăn h   - Truyền thông   ự và đư  tin)  

II. Thời gian:    t  uổi   h i mạc vào l c 14 giờ 00 ph t  ngày 30/11/2021.  

III  Địa điểm: Tại h i trường lớn củ  huyện. 

IV  Phân c ng nhiệ      

1.   ND huyện chuẩn  ị Tờ tr nh và  ự th o Nghị quyết và các n i dung liên 

quan  gửi Thường trực và các   n HĐND huyện trước ngày 24/11/2021. 



2.  ác   n HĐND huyện thẩm tr  các tờ tr nh   ự th o nghị quyết  o   ND 

huyện tr nh; gửi báo cáo thẩm tra về Văn ph ng HĐND và UBND huyện trước 

ngày 26/11/2021 đ  gửi tài liệu các đại bi u tham dự Kỳ họp. 

3   ăn ph ng HĐND và   ND huyện th m mưu  iấy mời  ỳ họp  bố trí h i 

trường  tr ng trí  hánh tiết; chuẩn bị các điều kiện và thừa lệnh Thường trực ch  

đạo tổng th  công tác phục vụ Kỳ họp. 

Thường trực HĐND huyện thông  áo đ  các vị đại bi u H i đồng nh n   n 

huyện, các thành phần liên qu n  iết /  

Nơi nhận:  

- Thường trực HĐND t nh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch  các  h   hủ tịch UBND huyện; 

- Chủ tịch UBMTTQ huyện; 

- Trưởng   h  các   n HĐND huyện; 

- Đại bi u HĐND huyện  hoá      

-  ác ph ng    n  đơn vị liên qu n  

-  ăn ph ng HĐND và   ND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

-  ưu      

TM  THƯỜNG TRỰC 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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