HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 219 /GM-HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Phổ, ngày 05 tháng 11 năm 2021

GIẤY MỜI
Tham dự kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề)
HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện 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;
Thực hiện Thông báo số 246-TB/TU ngày 04/11/2021 của Ban Thường
vụ Thị uỷ Đức Phổ về thống nhất chủ trương tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp
chuyên đề) HĐND thị xã khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026;
Thường trực HĐND thị xã khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 quyết định tổ
chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành xem xét, quyết định một số
nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của Thường trực HĐND thị xã và Chủ
tịch UBND thị xã (có dự kiến chương trình kèm theo).
1. Thành phần, kính mời:
- Đồng chí Bùi Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy;
- Đồng chí Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã;
- Thành viên UBND thị xã;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn hoá - Thông tin, Tài nguyên - Môi
trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã;
- Đại diện Thường trực HĐND các xã, phường;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.
2. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 12/11/2021.
3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Đức Phổ.
Trân trọng kính mời quý đại biểu sắp xếp thời gian tham dự kỳ họp./.
Nơi nhận:

- Như TP;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều

* Ghi chú:
- Đại biểu tham dự kỳ họp có trách nhiệm chấp hành các quy định của các
cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch.
- Đại biểu nam thắt cà vạt; đại biểu nữ mặc bộ áo dài truyền thống, đại
biểu đơn vị lực lượng vũ trang mặc trang phục của ngành.
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Đức Phổ, ngày
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CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã
khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian kỳ họp: 01 ngày, ngày 12/11/2021
Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/11/2021
II. Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
III. Khai mạc kỳ họp
IV. Nội dung kỳ họp
1. UBND thị xã trình HĐND thị xã ban hành các nghị quyết:
- Nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025.
- Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số công trình, dự án sử dụng vốn
đầu tư công năm 2022 thuộc ngân sách cấp thị xã.
- Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã,
nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Thường trực HĐND thị xã trình HĐND thị xã ban hành các nghị
quyết
- Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị xã.
- Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND
thị xã khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026.

