
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
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Số:         /GM-HĐND Tủa Chùa, ngày        tháng   7   năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Về việc dự kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân 

huyện Tủa Chùa khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

  

 Kính gửi:.................................................................................................... 

               ..................................................................................................... 

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 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện 

Tủa Chùa về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022; 

 Tiếp theo Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 21/6/2022 của Thường trực 

HĐND huyện thông báo nội dung, thời gian tổ chức và phân công chuẩn bị  kỳ 

họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá XXI; 

 Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa kính mời các đại biểu tới dự kỳ họp 

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

1. Thời gian: 02 ngày, khai mạc vào hồi  7 giờ 45 phút ngày 14/7/2022. 

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

 3. Thành phần mời 

- Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh Điện Biên; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XV ứng cử tại huyện Tủa Chùa; 

- Đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Điện Biên; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN và Trưởng các đoàn thể huyện; 

- Trưởng ban các Ban xây dựng Đảng, Chánh Văn phòng Huyện ủy; 

- Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện KSND huyện, Chi cục 

trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện; 
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 - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị 

ngành dọc đóng trên địa bàn huyện. 

 - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và 01 công chức Văn phòng - Thống 

kê các xã, thị trấn; 

- Phóng viên báo, đài tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền 

hình huyện (dự đưa tin); 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

(Trường hợp thủ trưởng đi vắng đề nghị báo cáo Thường trực HĐND huyện và cử 

cấp phó đi thay; các cơ quan, đơn vị chưa có cấp trưởng mời cấp phó dự họp). 

 4. Nội dung: Theo Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 21/6/2021 của 

Thường trực HĐND huyện. 

 5. Tài liệu kỳ họp: Đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu tài liệu kỳ họp trên 

Trang thông tin điện tử huyện Tủa Chùa địa chỉ: 

http://huyentuachua.dienbien.gov.vn/ - Mục TÀI LIỆU HỌP  và chủ động in 

tài liệu khi tham dự kỳ họp. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị tài 

liệu giấy cho đại biểu tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện. 

* Ghi chú:  

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

Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Ban Tổ chức kỳ họp đón tiếp các đại biểu ở xa từ 16h00 ngày 

13/7/2022 tại Nhà khách Huyện ủy - HĐND - UBND huyện (đại biểu xã đăng 

ký ăn, nghỉ qua Văn phòng HĐND&UBND huyện - liên hệ trực tiếp với đ/c Mai 

Quốc Việt - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện, SĐT: 0915.561.682 

trước ngày 12/7/2022)./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Trung tâm VH-TT-TH huyện (cử Phóng viên); 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Nhà khách Huyện ủy-HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Páo 
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