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THÔNG BÁO
Dự kiến nội dung, chưong trình kỳ họp thứ ba HĐND huyện 

khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thường trực HĐND huyện thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ 
họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc 
phát sinh đột xuất, cụ thể như sau:

1. NỘI DUNG
-Thông qua quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi;

- Chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch đầu tư công 
giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định chuyến 50% kinh phí tiết kiệm từ chi phục vụ hội nghị vào 
nguồn ngân sách dự phòng của huyện để phục vụ công tác phòng chống dịch 
COVID-19.

- Quyết định giải ngân kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên đã giữ lại đầu 
năm 2021.

- Phân bô kinh phí cho công trình, dự án.
2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIẺM TỎ CHỨC KỶ HỌP
Thòi gian: 01 buổi, khai mạc từ 14 giờ ngày 06/10/2021 (Thứ Tư);

Địa điếm: Tại Hội trường Trụ sở Huyện ủy (Tầng 3).

3. TỎ CHỨC THựC HIỆN
a) Đề nghị ƯBND huyện chuẩn bị các nội dung, dự thảo nghị quyết trình tại 

kỳ họp gửi về Thường trực HĐND huyện chậm nhất ngày 30/9/2021 để các Ban 
HĐND huyện tiến hành thẩm tra theo Luật định.

b) Các Ban HĐND huyện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ 
được Thường trực HĐND huyện phân công, chủ động thực hiện chương trình thẩm 
tra các nội dung theo luật định.

* Ban Kinh tế - XH thấm tra các nội dung:
- Chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch đầu tư công 

giai đoạn 2021-2025;



- Quyết định chuyển 50% kinh phí tiết kiệm từ chi phục vụ hội nghị vào 
nguồn ngân sách dự phòng của huyện để phục vụ công tác phòng chông dịch 
COVID-19.

- Quyết định giải ngân kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên đã giữ lại đầu 
năm 2021.

- Phân bố kinh phí cho công trình, dự án.

* Ban Pháp chế thẩm tra các nội dung về Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi.

Đe nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và các vị đại biểu HĐND huyện phối 
họp tổ chức thực hiện./.
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