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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
HUYỆN VỤ BẢN

Số: 16/TB-HĐND Vụ Bản, ngày 16 thảng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v thay đổi, điều chỉnh một số nội dung trong các văn bản 
phục vụ kỳ họp thường lệ cuối nãm 2022 của HĐND huyện

Ngày 02/11/2022, Thường trực HĐND huyện ban hành Thông báo số 13ATB-HĐND 
về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (kỳ họp thứ bảy) 
HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 04/11/2022 Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 07/KH-HĐND 
về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (kỳ họp thứ bảy) HĐND huyện 
khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 08/11/2022 Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 08/KH- 
HĐND về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm 
kỳ 2021 -2026.

Do phải tổ chức kỳ họp để quyết định các công việc phát sinh đột xuất (kỳ họp 
bất thường) trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện, nên có sự 
thay đổi, điều chỉnh một số nội dung trong các văn bản trên như sau:

1. về Thông báo số 13/TB-HĐND ngày 02/11/2022 về dự kiến nội dung, chương 
trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (kỳ họp thứ bảy) HĐND huyện khóa XX, 
nhiẹm kỳ 2021 - 2026

- Thay đổi nội dung: Từ kỳ thứ bảy thành kỳ họp thứ tám;

- Điều chỉnh rút nội dung (do đã trình và thông qua tại kỳ họp bất thường)'.

+ Trình cho phép sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm chi ngân sách huyện 
để hoàn trả lại nguồn cải cách tiền lương theo Ket luận thanh tra số 1387/KL-STC 
ngày 23/8/2022 của sở Tài chính.

+ Trình nhân sự và bầu cử chức danh Phó Trưởng ban kinh tế - xã hội 
của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. về Kế hoạch số số 07/KH-HĐND ngày 04/11/2022 và Ke hoạch số 
08/KH-HĐND ngày 08/11/2022 của Thường trực HĐND huyện: Thay đổi nội dung 
từ kỳ thứ bảy thành kỳ họp thứ tám.

Thường trực HĐND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùa huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- TAND, VKSND, CCTHADS huyện;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tỷrcủa huyện;
- Lưu: VT.7
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