
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-HĐND                                         Ngọc Hồi, ngày      tháng    năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

(Ngày 09/03/2023) 
 

 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
 

Căn cứ Thông báo kết luận số 565-TB/HU ngày 07 tháng 3 năm 2023 của 

Ban Thường vụ Huyện uỷ về nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề HĐND 

huyện Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày  

03/3/2023 về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ngọc Hồi; Tờ 

trình số 36/TTr-UBND ngày 07/3/2023 về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy 

ban nhân dân huyện Ngọc Hồi khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình số 37/TTr-

UBND ngày 07/03/2023 về đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện 

Ngọc Hồi khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; 
 

Thường trực HĐND huyện Thông báo về tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND 

huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với các nội dung sau: 
 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN. 

1. Thời gian:  Khai mạc lúc 14h00, ngày 09/03/2023 (Thứ năm). 

2. Địa điểm:  Tại Hội trường chung, Trung tâm hành chính huyện. 

3. Về thành phần tham dự: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa VII; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các Uỷ viên UBND huyện có liên quan; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Thường trực HĐND và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Mời Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện, Trang 

Thông tin điện tử huyện dự và đưa tin. 

II. NỘI DUNG 

UBND huyện trình các nội dung sau:  

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên 

UBND huyện Ngọc Hồi khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên 

UBND huyện Ngọc Hồi khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị UBND huyện chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề, 

hoàn thành trước ngày 07/3/2023 để các Ban HĐND huyện tiến hành thẩm tra 

theo quy định. 

2. Thường trực HĐND huyện phân công thẩm tra các văn bản trình kỳ họp, 

cụ thể: 

2.1. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế 

thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện 

Ngọc Hồi. 

 2.2. Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND thẩm tra:  

+ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên 

UBND huyện Ngọc Hồi khoá VII, nhiệm kỳ 2021-20261. 

+ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên 

UBND huyện Ngọc Hồi khoá VII, nhiệm kỳ 2021-20262. 

 2.3. Hoàn thành, gửi báo cáo thẩm tra về Thường trực HĐND huyện trước 

ngày 08/3/2023. 

3. Văn phòng HĐND và UBND theo chức năng nhiệm vụ chuẩn bị các điều 

kiện, cơ sở vật chất để đảm bảo cho Kỳ họp chuyên đề; đồng thời chịu trách nhiệm 

đôn đốc, tổ chức thực hiện Thông báo này. 

* Ghi chú:  

- Các vị đại biểu tham dự Kỳ họp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

- Các vị đại biểu HĐND và đại biểu mời thực hiện nghiêm túc về trang phục 

dự kỳ họp, lịch sự; Đại biểu nam giới thắt cà vạt, đại biểu nữ giới mặc quần áo dài 

truyền thống, đại biểu là DTTS mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, đại 

biểu lực lượng vũ trang mặc trang phục ngành, đại biểu Tôn giáo mặc trang phục 

của Tôn giáo. 
 

 Trên đây là Thông báo tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa VII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 
 

Nơi nhận:                                                                     
- TT. Huyện ủy (b/c);                                                                    
- TT. HĐND huyện;                                                                                       

- UBND huyện;       
- BTT UBMTTQVN huyện;                                                                                

- Đại biểu HĐND huyện khóa VII; 

- TT. HĐND, UBND, BTT UBMT các xã, thị trấn; 

- TT VH-TT-DL&TrT huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- CVP, các PVP;  

- Lưu: VT, TH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Y Hồng Nhẫn 

  

                                           
1 Đối với Ông Xiêng Thanh Phú, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch. 
2 Đối với Ông Nguyễn Thanh Nghi, Chánh Văn phòng HĐND và UBND. 
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