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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HOÀ AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số: 47/TB-HĐND Hòa An, ngày 20 tháng 3 năm 2020 

               
 

THÔNG BÁO 

Nội dung, thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 (bất thường) 

Hội đồng nhân dân huyện Hoà An khoá XIX, nhiệm kú 2016 - 2021 

 
 

Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND)  

huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để bàn, thống nhất nội dung, thời gian và công tác 

chuẩn bị cho kỳ họp (bất thường) HĐND huyện. Tham dự Hội nghị có các đồng 

chí Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, đại diện lãnh đạo: hai Ban 

HĐND huyện; Phòng Nội vụ huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện và 

Chuyên viên. Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.  

Trên cơ sở thống nhất các ý kiến tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện 

thông báo thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung và công tác chuẩn bị cho kỳ 

họp thứ 13 (bất thường) HĐND huyện, cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND huyện được tổ chức trong 

1/2 ngày, khai mạc vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 3 năm 2020.   

2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng HĐND và UBND huyện (tầng 2)  

II. NỘI DUNG  

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ: Miễn nhiệm và bầu các chức danh do 

HĐND bầu.  

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ   

1. Thường trực HĐND huyện 

Thường trực HĐND huyện triệu tập kỳ họp (bất thường) của HĐND huyện; 

chủ trì và phối hợp với UBND huyện trong việc chuẩn bị kỳ họp; đôn đốc, kiểm 

tra công tác chuẩn bị nội dung và các điều kiện khác phục vụ kỳ họp. Chủ trì kỳ 

họp, kết thúc kỳ họp ký xác nhận các nghị quyết đã được thông qua theo quy định.  

2. Hai Ban HĐND huyện và Phòng Tư pháp  

Tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo nội dung 

được phân công; Báo cáo thẩm tra gửi đến Thường trực HĐND huyện trong ngày 

20/3/2019.    

3. Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện 

Chuẩn bị ý kiến thảo luận (nếu có) trước khi đến tham dự kỳ họp.  

4. Ủy ban MTTQ huyện 

Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp theo quy định.  
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5. Ủy ban nhân dân huyện   

- Chỉ đạo phòng Nội vụ chuẩn bị: 

+ Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc đề nghị bầu bổ sung Phó Chủ tịch 

UBND huyện.  

+ Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc đề nghị thôi làm nhiệm vụ đại biểu 

đối với đồng chí Đoàn Tiến Luân và đồng chí Bành Văn Tăng. 

+ Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc đề nghị bầu bổ sung Trưởng ban pháp 

chế HĐND huyện.  

- Thời gian gửi  tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu liên quan đến hai Ban 

HĐND huyện để thẩm tra  trước ngày 21 tháng 3 năm 2020. 

6. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Thực hiện nhiệm vụ thư ký kỳ họp.  

- Triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp: Nội dung, chương trình, tài liệu của 

kỳ họp; lập danh sách đại biểu mời, gửi giấy triệu tập theo quy định đến các đại 

biểu HĐND huyện; chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp theo quy định.  

- Tham mưu giúp Thường trực và hai Ban HĐND huyện thẩm tra tờ  trình, 

dự thảo nghị quyết của UBND huyện.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện thông tin 

Chương trình kỳ họp (bất thường) theo luật quy định. 

- Kết thúc kỳ họp phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các dự thảo 

nghị quyết đã được kỳ họp thông qua và trình ký xác nhận để ban hành theo Luật 

định. 

7. Điện lực Hòa An: Đảm bảo nguồn điện phục vụ kỳ họp. 

8. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông: Chuẩn bị tăng âm, micrô, nhạc 

chào cờ, cử phóng viên đến dự và đưa tin về hoạt động kỳ họp. 

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, Ủy ban MTTQ VN 

huyện Hòa An, hai Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện và các cơ quan, 

đơn vị liên quan tích cực, khẩn trương thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và 

mốc thời gian quy định cho từng công việc đã được thống nhất tại Hội nghị liên 

tịch để kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND huyện đạt kết quả tốt./.   

  

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ;                                                                  

- TT.HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- TT. UBMTTQ huyện; 

- Ủy viên UBND huyện;  

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các đơn vị: Điện lực Hòa An, Trung tâm 

Văn hóa và Truyền thông huyện, phòng 

Nội vụ, phòng Tư pháp; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 
 

                          TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

                        CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

                    Nguyễn Văn Thuận 
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