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THÔNG BÁO 

Dự kiến nội dung kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề)  

của HĐND huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 
 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019;  

Sau khi thống nhất với Chủ tịch UBND huyện và Ban Thường trực 

UBMTTQ Việt Nam huyện. Thường trực HĐND huyện quyết định tổ chức kỳ 

họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm 

kỳ 2021-2026 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. KỲ HỌP SẼ NGHE, NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH 

VÀ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT  

1. Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về 

việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Văn Lãng, giai đoạn 

2021-2025. 

2. Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về 

việc phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2022. 

3. Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về 

việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025 huyện Văn Lãng. 

4. Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

huyện về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

5. Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc bầu cử bổ sung Ủy viên 

UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện 

về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 

2026. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP  

1. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 

thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng và hiệu quả.  

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các 

tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND huyện tại Mục I bảo đảm trình tự, thủ 

tục theo quy định pháp luật; trước ngày 18/8/2022 các tờ trình, dự thảo nghị 
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quyết và tài liệu liên quan gửi đến Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện để thẩm 

tra theo luật định. 

3. Giao Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì phối hợp với Ban Pháp 

chế HĐND huyện thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện tại mục I 

(mục 1,2,3). 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu giúp Thường trực 

HĐND huyện và UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị chuẩn bị các văn bản, tài liệu phục vụ kỳ họp theo quy định; có trách 

nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp. 

5. Tài liệu kỳ họp: Chậm nhất là 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 

năm gửi tài liệu cho đại biểu HĐND huyện nghiên cứu theo quy định. 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP 

Thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày, ngày 

29/8/2022./.    

Nơi nhận:                                                                               
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện;                                            
- Đại biểu HĐND huyện;                                          

- VKSND, TAND huyện;                                                       
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;                                                    
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;                             

- C,PVP;  

- Các phòng CM, Trang TTĐT huyện;                                         

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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