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QUYẾT ĐỊNH 

Triệu tập kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định 

Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

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 Thông báo số 301/TB-HĐND, ngày 25/8/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về dự kiến nội dung kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề) của 

HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; ý kiến đồng ý Ban Thường vụ 

Huyện ủy  tại Thông báo số 865-TB/HU, ngày 26/8/2022; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân 

huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Triệu tập kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân 

huyện Tràng Định khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau: 

- Thời gian: kỳ họp làm việc trong 1/2 ngày, khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, 

ngày 31 tháng 8 năm 2022. 

- Nội dung: Theo Thông báo số 301/TB-HĐND, ngày 25/8/2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ 

họp kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 (có Thông báo gửi kèm). 

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện 

Điều 2. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định khóa XX, nhiệm 

kỳ 2021-2026 có trách nhiệm tham dự kỳ họp đúng thời gian, địa điểm. Đại biểu 

khai thác, nghiên cứu tài liệu tại địa chỉ: hdnd.vienthonglangsown.vn. 

Về trang phục: Đại biểu nam mặc trang phục áo trắng, quần tối màu, thắt 

calavat; đại biểu nữ mặc áo dài hoặc trang phục truyền thống dân tộc; đại biểu lực 

lượng vũ trang mặc trang phục ngành. 



Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân 

huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Chánh 

Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện căn cứ Quyết định thi 

hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Thường trực Huyện ủy; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện, 

- Các Ban HĐND huyện;  

- CVP Huyện ủy,  

- Chánh, Phó chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT-TT; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu HSKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Kiều Vân  
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