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QUYÉT ĐỊNH
về việc triệu tập Kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp bất thường)

Hội đồng nhân dân huyện khóa X

THƯỜNG TRựC HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QƯÓC
Căn cứ Khoản 2 Điều 78, Khoản 2 Điều 80 và Khoản 1 Điều 104 Luật Tổ

chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 273/TTr-ƯBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch ủy

ban nhân dân huyện về việc triệu tập kỳ họp bất ứiường;
Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy,

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân
dân huyện khóa X (nhiệm kỳ 2016 - 2021) để xem xét, phê duyệt quyết toán thu,
chi ngân sách năm 2018.

Kỳ họp khai mạc lúc 08 giờ, ngày 23 tháng 8 năm 2019 (thứ Sáu), tại Hội
trường c Văn phòng HĐND và ƯBND huyện. Thời gian làm việc 01 buổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND huyện, các vị đại biểu Hội đồng
nhân dân huyện và các cơ quan liên quan theo trách nhiệm thực hiện quyết định
này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- HĐND, ƯBÍSÍD tỉnh (b/c);
- Ông Trần Văn Mứng, UVTT.HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- UBND huỹện;
- LĐVP, CV.HĐND;
- Lưu: VT, vangoc.

TM. THƯỜNG TRựC HĐND
.CHỦ TỊCH

guyễn Đức Kỉnh

Trường hợp đại biểu vắng mặt phải báo cáo Thường trực HĐND huyện ừước ngày khai
mạc kỳ họp.

Đại biếu dự kỳ họp: + Nam mặc âu phục thắt cà vạt (sơ mi trắng)
+ Nữ mặc trang phục bộ áo dài đồng phục.



KYH

HĐND HUỹ; ộ

TRÌNH LÀM VIỆC
ĂM (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

tháng 8 năm 2019)

I. NGHI THỨC:

1. Chào cờ (Quốc ca lời 1).
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
II. NỘI DUNG:
1. Thông qua dự kiến chương trình làm việc kỳ họp.
2. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.
3. ƯBND huyện báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018.
4. ƯBND huyện thông qua Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán thu, chi

ngân sách năm 2018.

5. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện.
6. Chủ tọa gợi ý, điều hành thảo luận tại hội trường.
7. Thông qua và biểu quyết nghị quyết.
m. BỂ MẠC KỲ HỌP:

•  •

1. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.
2. Chào cờ (Quốc ca lời 2)./.


