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THÔNG BÁO 

 Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp tổng kết) 

HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021 
 
 

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 Hướng dẫn số 624/HD-UBTVQH14, ngày 18/11/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn về việc tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND huyện Tủa Chùa khóa XX, nhiệm 

kỳ 2016-2021 và Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND huyện năm 2021. 

 Sau khi thống nhất với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN 

huyện, các Ban của HĐND huyện và các ngành có liên quan. Thường trực HĐND 

huyện thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp tổng kết) 

HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau: 

I. NỘI DUNG 

1. Xem xét, thông qua Nghị quyết do UBND huyện trình: 

- Thông qua danh mục các dự án đầu tư dự kiến khởi công năm 2021 và các 

năm tiếp theo thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác. 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND 

huyện gồm: 

+ Dự án Trường mầm non Thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2); 

+ Dự án Khắc phục hậu quả thiên tai kè chắn đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã 

Sính Phình. 

- Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021, 

huyện Tủa Chùa. 

2. Thông qua các báo cáo: 

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016-2021; 

- Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016-2021; 

- Thông báo về hoạt động của MTTQVN huyện tham gia xây dựng chính 

quyền nhiệm kỳ 2016-2021; 
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- Các báo cáo tổng kết hoạt động của các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân, 

Viện Kiểm sát nhân dân, Đoàn hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. 

3. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh, Huyện ủy. 

4. Tham luận. 

5.  Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2016-2021.  

6. Một số nội dung khác: 

- Văn nghệ chào mừng kỳ họp tổng kết; 

 - Nội dung khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Dự kiến 01 ngày, bắt đầu từ 8h00’ ngày 30/3/2021. 

2. Địa điểm: Hội trường - Trụ sở HĐND và UBND huyện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ (báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện;                                                              

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa XX; 

- TAND, VKSND, Chi cục THA Dân sự huyện; 

- Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TT.HĐND, Lđ UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa - TT - TH huyện (thông báo); 

- Lưu: VT.                                                                                                         

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Páo 
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