HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC
Số:64 /GM-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Lộc, ngày 12 tháng 3 năm 2021

GIẤY MỜI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Thường trực
HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức phiên họp thường kỳ tháng
3 năm 2021 như sau:
1. Thành phần mời
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện;
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND huyện;
- Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan (Đề nghị UBND huyện mời giúp các
cơ quan có nội dung liên quan đến Báo cáo trình tại phiên họp)
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Chuyên viên giúp việc Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
2. Nội dung: Có chương trình kèm theo.
3. Thời gian: 08 giờ 00’, ngày 26/3/2021.
4. Địa điểm: Phòng họp số 1, trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
huyện.
Căn cứ vào Chương trình phiên họp, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ
thông báo đến các đơn vị dự họp nội dung liên quan.
Các cơ quan đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi về Văn phòng HĐND và
UBND huyện trong ngày 24/3/2021 để chuyển các đại biểu nghiên cứu.
Kính mời các đại biểu đến dự họp đúng thời gian, địa điểm trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- CPVP;
- Lưu: VT, KT.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nông Thị Hằng

CHƯƠNG TRÌNH
Họp thường kỳ Thường trực HĐND tháng 3/2021
(08h00’ ngày 26/3/2021)
NỘI DUNG

STT
1

Ổn định tổ chức

2

Phát biểu chỉ đạo nội dung cuộc họp

3
4

Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động HĐND
các cấp Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý
II năm 2021
Báo cáo việc đề xuất, kiến nghị HĐND huyện
giám sát năm 2022

THỰC HIỆN
Lãnh đạo Văn phòng
HĐND và UBND
Chủ tịch HĐND huyện
Văn phòng HĐND và
UBND huyện
Văn phòng HĐND và
UBND huyện

5

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hoạt động Văn phòng HĐND và
Quý I năm 2021, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm UBND huyện
2021

6

Báo cáo kết quả giám sát việc tổ chức thực Ban Pháp chế, Ban Kinh
tế - Xã hội
hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND cấp xã

7

Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, kiến UBND huyện
nghị của các tổ chức, cá nhân
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về nội Ban Pháp chế
dung trên
Báo cáo tình hình việc phê duyệt kế hoạch UBND huyện
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cấp xã

8

9

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về
Ban Kinh tế - Xã hội
nội dung trên
Báo cáo tình hình thực hiện kết luận của Chủ
tịch HĐND huyện tại các phiên họp thường kỳ UBND huyện
của Thường trực HĐND huyện (Nếu có)
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban
Ban Pháp chế về nội dung trên
Pháp chế

10

Một số công tác khác

TT HĐND huyện

11

Thảo luận

Chủ tịch HĐND huyện

12

Kết luận cuộc họp

Chủ tịch HĐND huyện

