
CHƯƠNG TRÌNH 

KỲ HỌP THỨ CHÍN (chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA XII 

 

 I. Thời gian tổ chức kỳ họp: 01 buổi (Khai mạc lúc: 14h00’ ngày 03/3/2023). 

 II. Địa điểm tổ chức kỳ họp: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa 

 (Địa chỉ: 45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) 

 III. Nội dung chương trình kỳ họp: 

 1. Ổn định tổ chức;  

 2. Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

3. Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Chín 

(chuyên đề), HĐND huyện khóa XII. 

 4. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp; 

 5. Xem xét các Tờ trình do UBND huyện trình:  

(1) Tờ trình số 32/TTr-UBND, ngày 24/02/2023 của UBND huyện về việc cho ý 

kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 02 chương trình MTQG năm 2023 trên 

địa bàn huyện; 

(2) Tờ trình số 38/TTr-UBND, ngày 02/3/2023 của UBND huyện về việc bổ sung 

chủ đầu tư thực hiện “Dự án 01. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt” thuộc Chương trình mực tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; 

6. Ban KT-XH huyện: Trình bày báo cáo thẩm tra. 

7. Thảo luận. 

8. Thư ký kỳ họp: Trình bày dự thảo các nghị quyết. 

9. Hội đồng nhân dân huyện: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết 

trình tại kỳ họp. 

10. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện bế mạc kỳ họp. 

11. Chào cờ, quốc ca. 

 *Ghi chú: Tài liệu kỳ họp được gửi tới đại biểu HĐND huyện qua địa chỉ Email 

công vụ của đại biểu và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện, địa chỉ 

https://krongpa.gialai.gov.vn (mục tài liệu họp HĐND huyện); đề nghị đại biểu tham dự 

kỳ họp tải tài liệu đề nghiên cứu, Văn phòng HĐND – UBND huyện không gửi văn bản 

giấy./. 
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             Krông Pa, ngày 03  tháng   03   năm 2023 

https://krongpa.gialai.gov.vn/

