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THÔNG BÁO 

Về việc bổ sung dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ mười hai của 

HĐND huyện Văn Quan khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 

_____________________ 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. 

Ngày 21/10/2019, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo số 

135/TB-HĐND về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ mười hai HĐND 

huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Sau khi nghiên cứu. Thường trực HĐND huyện bổ sung vào chương trình, 

nội dung kỳ họp thứ mười hai của HĐND huyện như sau: 

1. Bổ sung nội dung chương trình kỳ họp. 

 - Tờ trình của UBND huyện; Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh 

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 15/7/2019 về phê chuẩn quyết toán ngân sách 

nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2018.  

- Tờ trình của UBND huyện; Nghị quyết của HĐND huyện về việc đề nghị 

điều chỉnh danh mực chuẩn bị đầu tư năm 2020. 

- Tờ trình của UBND; Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh bổ sung 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

2. Phân công chuẩn bị nội dung 

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo phân công các phòng, ban liên quan chuẩn bị 

dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của HĐND huyện liên quan các nội dung 

trên gửi các ban HĐND huyện thẩm tra, trình kỳ họp thứ mười hai theo quy định. 

Trên đây là thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc bổ sung dự 

kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ mười hai của HĐND huyện khóa XIX, 

nhiệm kỳ 2016-2021./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

- VP HĐND tỉnh ( BC);                                                                          KT. CHỦ TỊCH 

- VP UBND tỉnh ( BC );                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT Huyện ủy ( BC ); 
- TT HĐND, LĐ UBND huyện; 

- Các ban HĐND huyện;    

- UB MTTQ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; (Đã ký) 
- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;                                                    Nông Mạnh Cường 

- Lưu VT, HS kỳ họp.     
 

                            

 



 


