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Thứ 6, ngày 22/10/2021 
 

1. Khai mạc kỳ họp (Từ 7 giờ 30 phút) 

- Chào cờ. 

- Thường trực HĐND thị xã thông qua nội dung chương trình Kỳ họp thứ 

3 (Kỳ họp chuyên đề). 

- Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp. 

2. Xem xét, thông qua Nghị quyết 

2.1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021-2025  

2.2. Điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. 

- UBND thị xã trình tờ trình và dự thảo Nghị quyết. 

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã trình báo cáo thẩm tra tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết do UBND thị xã trình tại kỳ họp. 

- HĐND thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết. 

2.2. Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Mường Lay khóa XV, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

- Thường trực HĐND thị xã trình tờ trình và dự thảo Nghị quyết. 

- Ban Pháp chế HĐND thị xã trình báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết do Thường trực HĐND thị xã trình tại kỳ họp. 

- HĐND thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết 

3. Bế mạc kỳ họp 

- Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp. 

- Chào cờ. 

        Ghi chú:  Tùy tình hình cụ thể Chủ tọa kỳ họp điều chỉnh chương trình cho 
phù hợp. 
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