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           Mường Lay, ngày 15 tháng 10 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc chuẩn bị nội dung chương trình Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề)  

HĐND thị xã Mường Lay khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20/11/2015; 

Căn cứ Chương trình số 138/CTr-HĐND ngày 20/7/2021 của HĐND thị xã 

Mường Lay về hoạt động của Thường trực HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 190-TB/TU ngày 15/10/2021 của Thường trực Thị 

ủy Mường Lay về việc nhất trí chủ trương tổ chức    h p thứ 3     h p chuyên 

đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm k  2021-2026; 

Căn cứ kết quả Hội nghị liên tịch ngày 15/10/2021 giữa Thường trực 

HĐND v i UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, lãnh đạo các  an HĐND; 

Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã và lãnh đạo một số đơn vị liên quan về 

thống nhất nội dung chương trình K  h p thứ  3 (   h p chuyên đề) HĐND thị 

xã khóa XV, nhiệm k  2021-2026. 

Thường trực HĐND thị xã thông báo t i các cơ quan, đơn vị liên quan 

chuẩn bị nội dung chương trình K  h p thứ 3 (   h p Chuyên đề) HĐND thị xã 

như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian 

Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 22/10/2021  Thứ 6). 

2. Địa điểm 

Hội trường Tầng 3 - Trụ sở HĐND và U ND thị xã.  

II. NỘI DUNG TRÌNH TẠI KỲ HỌP 

Tại K  h p thứ 3 (   h p chuyên đề) HĐND thị xã sẽ xem xét các tờ 

trình sau: 

1. UBND thị xã trình 

- Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Nghị quyết. 

- Tờ trình về việc điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2021 và dự thảo Nghị quyết. 

2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã trình 

 áo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết do U ND thị xã trình tại 

k  h p. 



 

3. Thường trực HĐND thị xã trình 

Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của HĐND thị xã 

Mường Lay khóa XV, nhiệm k  2021-2026 và dự thảo Nghị quyết. 

4. Ban Pháp chế HĐND thị xã trình 

 áo cáo thẩm tra tờ trình đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của 

HĐND thị xã Mường Lay khóa XV, nhiệm k  2021-2026 và dự thảo Nghị quyết 

do Thường trực HĐND trình tại k  h p. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thường trực HĐND thị xã  

Chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND thị xã; 

chỉ đạo Văn phòng thị xã kiểm tra hoàn chỉnh các Tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết trình tại k  h p để gửi cho các đại biểu HĐND thị xã chậm nhất 05 ngày 

trư c ngày khai mạc k  h p. 

2. Đề nghị UBND thị xã 

Chuẩn bị các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại    h p thứ 3 (   

h p chuyên đề) HĐND thị xã.  

3. Hai ban của HĐND thị xã 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết được phân công. 

4. Văn phòng thị xã 

- Chuẩn bị các văn bản do Thường trực HĐND thị xã giao. 

- Đôn đốc các đơn vị liên quan chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

đã được U ND thị xã phân công; gửi các tài liệu k  h p đến đại biểu HĐND thị 

xã đúng theo thời gian quy định. 

- Chủ trì, phối hợp v i các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cơ sở 

vật chất phục vụ k  h p.               

Trên đây là Thông báo của Thường trực HĐND thị xã Mường Lay về 

việc chuẩn bị nội dung, chương trình    h p thứ 3 (   h p chuyên đề) HĐND 

thị xã khóa XV./.  
 

Nơi nhận:  
- TT. HĐND tỉnh; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo U ND thị xã 

- Ủy ban MTTQ thị xã; 

- Các  an HĐND thị xã; 

- Các Tổ đại biểu HĐND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- HĐND, U ND các xã, phường; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, CVHĐ.                                                        

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 
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