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GIẤY MỜI 

Dự kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Ngày 14/11/2022) 
                       

 Kính gửi:  

                                         - Thường trực Huyện ủy; 

                                         - Lãnh đạo UBND huyện; 

                                         - Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; 

                                         - Các Ủy viên UBND huyện; 

    - Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi; 

- Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; 

    - Thường trực HĐND - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

 Căn cứ Thông báo số 184/TB-HĐND ngày 08/11/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Khóa VII, nhiệm kỳ 

2021-2026; 

Thường trực HĐND huyện kính mời tham dự Kỳ họp chuyên đề HĐND 

huyện Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, như sau: 

 1. Thời gian: Khai mạc lúc 14h00, ngày 14/11/2022 (Thứ hai). 

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

3. Nội dung: Có Chương trình kỳ họp kèm theo. 
 

* 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 của Bộ Y tế. 

- Thực hiện nghiêm túc về trang phục dự kỳ họp, lịch sự; Nam áo sơ mi 

thắt Cravat, Đại biểu nữ mặc quần áo dài truyền thống, Đại biểu người DTTS 

mặc trang phục truyền thống của Dân tộc mình. 

Thường trực HĐND huyện trân trọng kính mời./. 
 

Nơi nhận:                                                             
- Như kính gửi;  
- Thường trực HĐND huyện; 

- CVP, các PCVP;      

- Trung tâm VHTTDL&TT (đưa tin); 

- Trang TTĐT huyện (đ/tải);                                                    

- Lưu: VT, TH.                                                                                   

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Y Hồng Nhẫn 
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CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP  

CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

 
1. Chào cờ, Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

2. Thông qua Chương trình kỳ họp. 

3. Phát biểu khai mạc kỳ họp. 

4. UBND huyện trình bày:  

4.1. Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn Ngân sách 

Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 trên địa bàn huyện 

Ngọc Hồi. 

4.2. Tờ trình về điều chỉnh Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất 

trống, đồi núi trọc, đất bạc màu trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2022. 

4.3. Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà 

nước năm 20225. Các Ban HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung 

trình kỳ họp. 

6. Kỳ họp thảo luận. 

7. UBND huyện giải trình các ý kiến tham gia tại kỳ họp (nếu có).  

8. Thư ký thông qua các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp. 

9. Phát biểu bế mạc kỳ họp. 

10. Chào cờ bế mạc, cử quốc ca. 
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