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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Nam Đông, ngày ci 5 thảng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Triệu tập kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện khóa VI
Kính gửi: Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá VI.
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Ke hoạch số
96/KH-HĐND ngày 08/12/2020 về tổ chức tổng kết hoạt động HĐND các cấp tỉnh
Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2016-2021.
Được sự nhất trí của Thường vụ huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện quyết
định triệu tập Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 -HĐND huyện khóa VI; đồng
thời kết họp tổng kết một số nghị quyết giai đoạn của nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND
huyện.
- Nội dung chủ yếu: Đánh giá hoạt động cả nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân,
ủ y ban nhân dân huyện và các Ban của HĐND huyện; đồng thời xem xét thông qua
các báo cáo tống kết giai đoạn; quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của
HĐND huyện.
- Thời gian họp: 01 ngày, từ ngày 09 tháng 3 năm 2021
Phiên họp trù bị vào lúc 7 giờ 15 ngày 09/3/2021
- Địa điểm: Tại Hội trường huyện Nam Đông.
Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện cần lưu ý một
số vấn đề sau:
- Nghiên cứu kỹ các tài liệu đã được gửi trước cho đại biểu HĐND huyện;
- Chuẩn bị những ý kiến phát biểu, thảo luận tại kỳ họp.
- Trong ngày họp HĐND huyện, nếu đại biểu HĐND huyện nào được mời dự bởi
cuộc họp khác, trường họp vắng mặt phải được sự đồng ý của Thường trực HĐND huyện.
Thông báo này thay cho giấy mời, Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại
biểu HĐND huyện tham dự đông đủ và đúng thời gian quy định trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TV Huyện uỷ; (để báo cáo)
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- VP Huyện uỷ;
- VP Lãnh đạo và các c V ;
- Lưu VT.
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