
HĐND HUYỆN KON RẪY 

THƯỜNG TRỰC HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số: 03/TB-HĐND             Kon Rẫy, ngày 27 tháng 02 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ V 

Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019. 

Sau khi thảo luận và thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các Ban của Hội đồng 

nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo nội dung, 

thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp chuyên đề lần thứ V Hội đồng nhân dân 

huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, như sau: 

 I. NỘI DUNG 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh tên Dự án Trường bắn, 

thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy. 

 II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH KỲ HỌP 

 1. Thời gian: Kỳ họp chuyên đề lần thứ V Hội đồng nhân dân huyện 

Khóa XV dự kiến sẽ tiến hành trong 01 buổi, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 

08/3/2023. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện (thôn 

1, xã Tân Lập). 

III. VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

 Để Kỳ họp chuyên đề lần thứ V HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-

2026 đạt kết quả tốt, Thường trực HĐND huyện yêu cầu: 

 1. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện (đối với văn bản quy 

phạm pháp luật có văn bản thẩm định của Phòng Tư pháp huyện) gửi về 

Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện), đồng thời 

kèm theo file dữ liệu qua địa chỉ mail: thaodtp.kry@kontum.gov.vn trong ngày 

28/02/2023, để chuyển các Ban của HĐND huyện thẩm tra. 

 2. Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với 

Ban Pháp chế và Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thẩm tra các tờ 

trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình tại Kỳ; gửi báo cáo thẩm tra về 

Thường trực HĐND huyện theo quy định. 
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 3. Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan gửi tài liệu cho đại biểu HĐND huyện nghiên cứu theo quy định. 

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

5.1. Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan 

chuẩn bị nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp; đôn đốc, kiểm tra 

việc trang trí Hội trường, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho Kỳ họp 

chuyên đề lần thứ V HĐND huyện Khóa XV được thành công và đảm bảo công 

tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 

5.2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện trang 

trí Hội trường, chuẩn bị các điều kiện cần thiết (maket, âm thanh, ánh sáng, cán 

bộ chuyên môn...) để phục vụ Kỳ họp và kịp thời đưa tin Kỳ họp trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ nội dung được phân công, Thường trực HĐND huyện đề nghị 

các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, khẩn trương tổ chức triển khai, bảo đảm đúng quy 

trình và tiến độ thực hiện tại Thông báo này. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ 

sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động xin ý kiến Thường trực 

HĐND huyện xem xét, quyết định. 

Thường trực HĐND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan 

biết và phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                   

 - TT Huyện uỷ (thay b/c);                               
 - TT HĐND huyện; 

 - UBND huyện (t/h); 

 - Ban TT Uỷ ban MTTQVN huyện; 

 - Các Ban của HĐND huyện (t/h); 

 - Tổ đại biểu HĐND huyện (t/h); 

 - Các đại biểu HĐND huyện (t/h); 

 - VKSND, TAND, Chi cục Thi hành án DS huyện,  

Hội thẩm nhân dân của TAND huyện; 

 - Các phòng, ban, đơn vị, ngành, đoàn thể huyện; 

 - TT HĐND, UBND, UBMTTQVN  

các xã, thị trấn; 

 - Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện (t/h); 

 - Trang Thông tin điện tử huyện (đưa tin); 

 - Lãnh đạo VP và các CV (t/h); 

 - Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Phong 
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Phụ lục  

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRÌNH TẠI KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ  

LẦN THỨ V HĐND HUYỆN KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 

 (Kèm theo Thông báo số:    /TB-HĐND ngày     tháng      năm       

của Thường trực HĐND huyện) 

Stt Nội dung Ghi chú 

I Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện  

1 

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh 

tên Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện Kon Rẫy. 
 

II Ủy ban nhân dân huyện  

1 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh tên Dự án Trường 

bắn, thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy. 
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