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ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Quốc, ngàydBthảng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc triệu tập Kỳ họp thứ Mười tám (kỳ họp bất thường)

Hội đồng nhân dân huyện khóa X

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

chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Xét Tờ ừ'ình sổ 127/TTr-ƯBND ngày 19 thảng 5 năm 2020 của Chủ tịch ủy

ban nhân dân hvyện về việc triệu tập kỳ họp bất thường;
Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy.

QUYÉTĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập các vị đại biêu Hội đống nhân dân huyện khóa X, nhiệm
kỳ 2016 - 2021 th^ dự Kỳ họp thứ Mười tám (kỳ họp bất thường) Hội đồng
nhân dân húyện. Đe xem xét cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 và báo cáo
nhu cầu dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; xem
xét quyết định một số nội dung thuộc ứiẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.

Kỳ họp khai mạc lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2020 (thử Năm).
Thời gian làm việc 01 buổi, tại Hội trường c, VP HĐND và UBND huyện.
Điều 2. Thường trực HĐND huyện, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội

đồng nhân dân huyện, Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND huyện căn cứ Quyết
đinh ứii hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- HĐND, ƯBND tỉnh (b/c);
- Ồng Trần Văn Múmg, UVTT.HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy;
- ƯBND huyện;
- LĐVP, Đài TT-TH, BBT. CTTĐTĐPQ;
- Lưu: VT, ntanh.

TM. THƯỜNG TRựC HĐND
CHỦ TỊCH

[ủ TỊCH

Thị Anh Đào

Trường hợp đại hiểu vắng mặt phải bảo cảo Thường trực HĐND huyện trước ngày khai
mạc kỳ họp.

Đại biểu dự kỳ họp: + Nam mặc âu phục thắt cà vạt (sơ mi trắng)
+ Nữ mặc trang phục bộ ảo dài đằng phục.
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VIỆCKỲ HỌP THỨ Muịra ̂ ^g|ỵjfrop BẤT THƯỜNG)
HĐND HUYỆN PHÚ KỲ 2016 - 2021

(Ngày 2020)

I. NGHI THỨC
1. Chào cờ (Quốc ca lời 1).
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
II. NỘI DUNG
A. TRÌNH BÀY CÁC VĂN BẢN

1. Thông qua dự kiến Chương trình làm việc kỳ họp.
2. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu Khai mạc kỳ họp.
* Thông qua các Báo cáo
3. Báo cáo dự kiến nhu cầu Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn

2021-2025;
4. Báo cáo tình hình điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020

và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020;
5. Báo cáo tình hình điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020

và điều chỉnh Ke hoạch đầu tư công năm 2021;
* Thông qua các Tờ trình
6. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh Ke hoạch đầu tư công

trung hạn giai đoạn 2016-2020;
7. Tờ trình về việc sử dụng nguồn tăng thu của các năm trước để chi đầu

tư xây dựng cơ bản năm 2020.
8. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh Ke hoạch vốn đầu tư

công năm 2020;
9. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh Ke hoạch vốn đầu tư

công năm 2021;
10. Tờ trình về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

2021-2025;
11. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính

cấp xã (thị trấn An Thói và xã Hòn Thơm ).
* Thông qua Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện
12. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội.
13. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế.
* Gọi ý thảo luận
14. Chủ tọa gợi ý, điều hành thảo luận tại hội trường.
15. Thông qua và biểu quyết các nghị quyết.



B. CÔNG TÁC NHÂN sự
* Thực hiện trình tự xein xét cho thôi làm nhiệm VỊỊ đại biểu HĐNĨ>

•  •

huyện khóa X, nhỉệm kỳ 201^ -2021
16. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông qua tờ trình về việc cho

thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-
2021;

17. Đại biểu thảo luận tại hội trường;
18. Tiến hành biểu quyết cho 01 đại biểu thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội

đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; ^
19. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc

cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ
2016-2021. • • • • ^

* Thực hiện trình tự miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện
khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

20. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thông qua Tờ trình về việc miễn
nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

21. Đại biểu thảo luận tại hội trường.
22. Tiến hành biểu quyết miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện

khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
23. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc

miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
* Thực hiện trình tự bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân khóa X,

nhiệm kỳ 2016 - 2021
24. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thông qua Tờ trình về việc giới thiêu

nhân sự ứng cử bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ
2016-2021.

25. Đại biểu thảo luận tại hội trường.
26. Thành lập Ban kiểm phiếu.
27. Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu

cử, trình tự bỏ phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
28. Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung ủy viên ủy

ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
29. Tặng hoa chúc mừng và cảm ơn cho các vị vừa được Hội đồng nhân

dân huyện bầu bổ sung và miễn nhiệm.

III. BỂ MẠC KỲ HỌP
1. Chủ tịch ÍỈĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.
2. Chào cờ (Quốc ca lời 2)./.


