
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /HĐND-VP 

V/v triệu tập Kỳ họp thứ Năm (Kỳ 

họp chuyên đề), HĐND huyện 

Tủa Chùa khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026 

Tủa Chùa, ngày        tháng  5   năm 2022 

 
 

Kính gửi:  Các vị đại biểu HĐND huyện khóa XXI 

 

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 HĐND ngày 20/11/2015; 

 Căn cứ Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 30/5/2022 của UBND huyện Tủa 

Chùa về việc đề nghị tổ chức Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề) của HĐND 

huyện Tủa Chùa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

 Căn cứ kết quả phiên họp thứ 10 của Thường trực HĐND huyện Tủa 

Chùa, Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Năm, HĐND 

huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hội 14 giờ 00 phút ngày 06/6/2022. 

2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở HĐND&UBND huyện Tủa Chùa. 

3. Nội dung: Có dự kiến Chương trình đính kèm theo 

4. Tổ chức thực hiện 

- Đề nghị đại biểu HĐND huyện tham gia ý kiến vào dự kiến Chương 

trình kỳ họp về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND 

huyện) trước 10 giờ ngày 04/6/2022. 

 - Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nghiên cứu các tài liệu của kỳ họp 

trên Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Tủa Chùa (địa chỉ 

http://huyentuachua.dien bien.gov.vn/- Mục TÀI LIỆU HỌP) để chuẩn bị ý kiến 

thảo luận và tham gia quyết định tại kỳ họp. 

 - Đây là kỳ họp thử nghiệm "kỳ họp không giấy tờ" đề nghị các đại 

biểu HĐND huyện chuẩn bị Laptop hoặc máy tính bảng để xem tài liệu, tham 

gia ý kiến và thực hiện biểu quyết trên phần mềm kỳ họp (Văn phòng 

HĐND&UBND huyện chuẩn bị Laptop cho đại biểu HĐND huyện không có 

lương) 

- Ban Tổ chức kỳ họp đón các đại biểu từ 10 giờ 00 phút ngày 06/6/2022 

và bố trí ăn, nghỉ tại Nhà khách Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. Đại biểu 



2 

 

 

đăng ký ăn, nghỉ gửi Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, hoặc liên hệ trực tiếp với đ/c Phạm Văn Hiến - Viên 

chức Văn phòng HĐND&UBND huyện, SĐT: 0986.008.004) trước 10 giờ ngày 

05/6/2022. 

- Các vị đại biểu tham dự kỳ họp thực hiện nghiêm túc các quy định của 

cơ quan y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trang phục đại biểu 

dự họp lịch sự (cavat đối với nam), áo dài hoặc trang phục dân tộc đối với nữ. 

 Thường trực HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện sắp xếp 

thời gian, công việc về dự họp đầy đủ, đúng giờ để kỳ họp đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm VH, TT-TH huyện (để thông báo, đăng  

tải tài liệu họp); 

- Nhà khách HU-HĐND-UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Đ/c Mai Quốc Việt - Chuyên viên VP; 

- Lưu: VT.   

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

 

Giàng A Páo 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

 

 CHƯƠNG TRÌNH 

KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND HUYỆN KHÓA XXI,  

NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

1. HĐND huyện họp trù bị (từ 13 giờ 45 phút ngày 6/6/2022): Thông qua 

Chương trình Kỳ họp thứ Năm 

2. Khai mạc kỳ họp (từ 14 giờ 00 ngày 06/6/2022) 

- Chào cờ, cử Quốc ca; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp. 

3. Bí thư Huyện ủy phát triển chỉ đạo kỳ họp. 

4. Thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao cho UBND 

huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp chợ thị trấn Tủa Chùa 

giai đoạn III. 

- Lãnh đạo UBND huyện thông qua Tờ trình; 

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội thông qua Báo cáo thẩm tra; 

- Đại biểu thảo luận và thông qua Nghị quyết. 

5. Thông qua Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung 

thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035  

- Lãnh đạo UBND huyện thông qua Tờ trình; 

- Trình chiếu quy hoạch; 

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội thông qua Báo cáo thẩm tra; 

- Đại biểu thảo luận và thông qua Nghị quyết. 

 6. Bế mạc kỳ họp. 

 - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp. 

 - Chào cờ, cử Quốc ca. 

* Ghi chú: Tùy tình hình cụ thể, Chủ tọa kỳ họp điều hành Chương trình cho 

phù hợp. 
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