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GIẤY TRIỆU TẬP 

Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

   

Kính gửi: Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XI 

 

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; 

Thực hiện Thông báo số 225/TB-HĐND ngày 17/9/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnh kết luận tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 

Mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kết luận 

số 1359-KL/TU ngày 18/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó đồng ý 

chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp 

thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

* Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 08h00’ (thứ Năm) ngày 24/9/2020  

* Địa điểm: Tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khu B, trụ sở 

Tỉnh ủy (số 02 đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

* Nội dung kỳ họp: Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa 

XI, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tập trung xem xét miễn nhiệm và bầu một số chức 

danh của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Lưu ý: 

- Tài liệu Kỳ họp sẽ gửi cho đại biểu qua địa chỉ Email cá nhân của đại biểu 

và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, địa chỉ: 

dbnd.gialai.gov.vn (Chuyên mục: Tài liệu kỳ họp), không gửi văn bản giấy; đề 

nghị các đại biểu tự tải văn bản để nghiên cứu, chuẩn bị các ý kiến tham gia tại 

Kỳ họp. 

- Đề nghị Văn phòng Huyện ủy, HĐND - UBND các huyện, thị xã, thành 

phố bố trí phương tiện đưa đón các vị đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị mình về dự 

họp đúng thời gian quy định.  
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- Văn phòng HĐND tỉnh bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu ở xa tại Khách sạn 

Pleiku. Đại biểu có nhu cầu đăng ký ăn, nghỉ liên hệ với bà Nguyễn Tôn Nữ 

Huyền Vi - Kế toán Văn phòng HĐND tỉnh (số điện thoại: 0269 3756768; 

di động: 0974 477867).  

- Trường hợp đại biểu không dự Kỳ họp, đề nghị báo cáo cho Phó Chủ 

tịch Thường trực HĐND tỉnh biết trước ngày 22/9/2020./.  

 

  Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Thường trực HĐND tỉnh; 

 - Lãnh đạo VP HĐND tỉnh; 

 - VP HU, HĐND- UBND các huyện, TX, TP; 

 - Lưu: VT-TH. 

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Phan Chung 
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