
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ MƯỜNG LAY 

 
Số: 215/HĐND-VP 

V/v triệu tập Kỳ họp thứ 3 (Kỳ 

họp chuyên đề) HĐND thị xã 

Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Mường Lay, ngày 15 tháng 10 năm 2021 

 

 
Kính gửi: Các vị đại biểu HĐND thị xã Mường Lay. 

 

  

 

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 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 Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên 

đề) HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thường trực HĐND thị xã Mường Lay triệu tập Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp 

chuyên đề) HĐND thị xã khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau: 

1. Thời gian họp: 01 ngày, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 22/10/2021 

(Thứ 6). 

2. Địa điểm họp: Hội trường Tầng 3 - Trụ sở HĐND và UBND thị xã.  

Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự. 

Để phục vụ việc tổ chức kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND thị xã: 

- Tham gia ý kiến vào dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên 

đề) (Có chương trình gửi kèm) gửi về Thường trực HĐND thị xã (qua Văn 

phòng thị xã) trước ngày 20/10/2021. 

- Chủ động nghiên cứu và tải tài kiệu kỳ họp trên Trang Thông tin điện tử 

thị xã Mường Lay tại chuyên mục: Tài liệu kỳ họp HĐND thị xã. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng thị xã; 

- Lưu: VT, CVHĐ. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vũ Duy Luân 
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