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THÔNG BÁO 

 Nội dung, thời gian tổ chức và phân công chuẩn bị nội dung 

 Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khoá 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 Công văn số 690/UBND-VP ngày 04/8/2022 của UBND huyện 

Tủa Chùa về việc đề nghị tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề) của 

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

 Sau khi xin chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy và thống nhất với 

UBND huyện, Thường trực HĐND huyện thông báo nội dung, thời gian tổ chức 

và phân công chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND 

huyện khoá XXI như sau: 

 I. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 

BẢY CỦA HĐND HUYỆN 

 1. Nội dung 

 1.1. Xem xét, thông qua các Nghị quyết: 

 (1) Phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022. 

 (2) Phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2022. 

 (3) Điều chỉnh dự toán, phân bổ chi ngân sách để thực hiện đối ứng 02 

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa. 

 1.2. Một số nội dung khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

2. Thời gian, địa điểm 

2.1. Thời gian: Ngày 09/8/2022. 

2.2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

II. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP 

1. Ủy ban nhân dân huyện 

(1) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự 

nghiệp Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi (đợt 1), năm 2022. 
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(2) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự 

nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2022. 

 (3) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán, phân bổ chi ngân 

sách để thực hiện đối ứng 02 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa 

bàn huyện Tủa Chùa. 

Thời gian UBND huyện gửi tài liệu về Thường trực HĐND huyện và 

các Ban của HĐND huyện chậm nhất ngày 06/8/2022 

2.  Các ban của HĐND huyện 

2.1. Giao Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc thẩm 

tra dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

(đợt 1), năm 2022. 

2.2. Giao Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Pháp chế 

thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương 

trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2022. 

 2.3. Giao Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh 

dự toán, phân bổ chi ngân sách để thực hiện đối ứng 02 chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa. 

2.4. Giao Ban Kinh tế- Xã hội chủ trì phối hợp với các ban HĐND 

huyện và Văn phòng HĐND&UBND huyện và các đơn vị liên quan báo cáo giải 

trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết được phân công thẩm tra.  

Báo cáo kết quả thẩm tra về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) chậm nhất là 11 giờ 00 ngày 08/8/2022. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

3.1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị Giấy mời, Công văn triệu tập, 

bị tài liệu, cơ sở vật chất cho kỳ họp đảm bảo quy định của pháp luật. Thực hiện đầy 

đủ các chế độ chính sách theo đúng quy định hiện hành cho đại biểu dự họp.  

3.2. Phối hợp với các Ban của HĐND huyện và các đơn vị liên quan báo 

cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết được phân công thẩm tra. 

Nhận được Thông báo này, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND 

huyện, các cơ quan hữu quan chủ động thực hiện đảm bảo chất lượng và thời 

gian theo quy định./. 

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

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ VN huyện;                                                              

- Các ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa XXI; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm VH - TT - TH huyện (thông báo); 

- Lưu: VT.                                                                                                         

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng A Páo 
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