HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06 /GM-HĐND

Tuần Giáo, ngày 22 tháng 7 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa 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 Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
22/11/2019;
Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện Tuần Giáo tổ chức
kỳ họp thứ 2, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:
1. Thành phần mời:
- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên;
- Đại biểu HĐNĐ tỉnh được bầu tại huyện Tuần Giáo;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026;
- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo;
- Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các Đoàn thể, Văn phòng Huyện ủy;
- Ủy viên UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi
cục thi hành án dân sự huyện;
- Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phóng viên Trung tâm VH - TT - TH (dự và đưa tin).
2. Thời gian:
- Kỳ họp tổ chức trong 02 ngày: 29, 30/7/2021.
- Khai mạc: 7 giờ 30 phút, ngày 29/7/2021.
3. Địa điểm:
Hội trường Nhà Văn hóa huyện Tuần Giáo.
4. Nội dung:
- Xem xét các báo cáo của UBND huyện; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án
nhân dân huyện và Chi cục thi hành án dân sự huyện; Thường trực HĐND huyện;
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- Kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và tổng
hợp tâm tư, nguyên vọng, kiến nghị của cử tri; đề xuất kiến nghị với HĐND và UBND
huyện;
- Xem xét thông qua nghị quyết của HĐND huyện khóa XXI về: Nhiệm
vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn tổng
quyết toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020;
Nội quy kỳ họp HĐND huyện khoá XXI; Chương trình hoạt động toàn khóa
HĐND huyện khoá XXI; chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022.
5. Tài liệu
- Đề nghị đại biểu dự kỳ họp khai thác, sử dụng tài liệu được đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử huyện Tuần Giáo (Địa chỉ: http://tuangiao.gov.vn).
- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị tài liệu bản giấy cho các đồng chí:
Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, đại biểu
HĐND huyện và đại biểu tỉnh.
Lưu ý:
- Đề nghị UBND các xã lập danh sách đại biểu đăng ký ăn, nghỉ tại Nhà khách
Văn phòng HĐND&UBND huyện gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện trước ngày
27/7/2021 (qua địa chỉ gmail: kien011084@gmail.com).
- Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu ở xa về dự kỳ họp từ 15 giờ, ngày 28/7/2021 tại
Nhà khách Văn phòng HĐND&UBND huyện Tuần Giáo.
- Trang phục Đại biểu dự kỳ họp: Nam mặc quần âu sẫm mầu, áo sơ mi
trắng, cà vạt; Nữ áo dài truyền thống; đại biểu là người dân tộc mặc trang phục
truyền thống của dân tộc mình.
- Đại biểu dự kỳ họp ngồi theo vị trí được Thường trực HĐND huyện bố trí theo
sơ đồ (gửi kèm giấy mời) và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh
Covid-19
Thường trực HĐND huyện trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thời
gian, thành phần./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.
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