
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG  

 

Số: 26/TB-HĐND 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên Đông, ngày 22 tháng 6 năm 2021 
 

 
THÔNG BÁO 

Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp và phân công chuẩn bị nội dung 
kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa VI 

 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp 

thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Sau khi xin ý kiến Thường trực Huyện ủy và thống nhất với UBND 

huyện, UBMTTQ huyện, Thường trực HĐND huyện dự kiến thời gian tổ chức 

kỳ họp và phân công các cơ quan chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Nhất như sau: 

I. Thời gian: Dự kiến 01 ngày, ngày 01/7/2021. 

II. Công tác chuẩn bị: 

1. Ủy ban bầu cử huyện: 

- Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VI. 

- Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa VI. 

2. Thường trực HĐND huyện: 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 
2021 của HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân  
huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về Thành lập Tổ đại biểu 
HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

3. Ban Pháp chế HĐND huyện: 

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc 
HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

4. Phòng Nội vụ: 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu chức danh Chủ tịch 
HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Nghị quyết về việc bầu 
cử Chủ tịch HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu chức danh Phó Chủ tịch 
HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Nghị quyết về việc bầu 
cử Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện 
khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về số lượng, cơ cấu Thành viên các Ban 

của HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Trưởng ban, Phó Trưởng 
ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Nghị 
quyết V/v bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện 
khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Trưởng ban, Phó Trưởng 
ban Pháp chế HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Nghị quyết 
V/v bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa VI, 
nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Trưởng ban, Phó Trưởng 
ban Dân tộc HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Nghị quyết 
V/v bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện khóa VI, 
nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tờ trình V/v giới thiệu nhân sự ứng cử bầu chức danh Chủ tịch UBND 
huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Dự thảo Nghị quyết V/v bầu cử chức danh Chủ 
tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu chức danh Phó Chủ tịch 
UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Dự thảo Nghị quyết về việc bầu chức 
danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Ủy viên UBND huyện 
nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND huyện 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Chuẩn bị các loại phiếu bầu, Biên bản xác nhận kết quả bầu cử, trình tự 
thủ tục, thể lệ bầu cử theo quy định. 

5. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:  

- Tờ trình V/v giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân 
huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp tiếp xúc 
của cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI. 

6. Văn phòng HĐND-UBND huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Thường trực 
HĐND huyện trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp đảm bảo đầy đủ, kịp 
thời, có chất lượng. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho kỳ họp. 

- Gửi tài liệu kỳ họp, giấy triệu tập và giấy mời cho đại biểu theo đúng 
thời gian quy định. 

7. Trung tâm Văn hóa Truyền thanh-Truyền hình: 
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- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cơ sở vật chất 

phục vụ cho kỳ họp. 

- Tổ chức treo băng zôn tuyên truyền về kỳ họp tại một số điểm trên trục 

đường chính nội thị và khu vực Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện. 

- Cử phóng viên đưa tin đầy đủ, kịp thời về kỳ họp. 

8. Điện lực huyện: 

- Chủ động chỉ đạo kiểm tra toàn bộ hệ thống điện và có phương án cử 

cán bộ trực trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện để đảm bảo 

điều kiện tốt nhất phục vụ kỳ họp. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị hệ thống máy 

nổ dự phòng để xử lý kịp thời khi có sự cố mất điện lưới quốc gia bất khả kháng 

không thể khắc phục kịp thời, tuyệt đối không để mất điện trong suốt quá trình 

diễn ra kỳ họp. 

9. Trung tâm Y tế huyện: Đảm bảo cơ số thuốc tối thiểu và cử y, bác sỹ 

trực tại Trung tâm Hội nghị-Văn hóa huyện trong suốt quá trình diễn ra kỳ họp. 

10. Phòng Lao động TB&XH: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt 

sĩ. 

11. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Bố trí đội tiêu binh dâng vòng hoa, 

chuẩn bị nội dung và đọc lời điếu tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. 

12. Thời gian gửi báo cáo:  

Văn bản do Ủy ban bầu cử huyện, Ủy ban MTTQ huyện, phòng Nội vụ 

chuẩn bị gửi về Thường trực HĐND huyện (Qua Văn phòng HĐND - UBND 
huyện) trước ngày 25/6/2021 để sao in trình kỳ họp và gửi đại biểu nghiên cứu. 

Nhận được Thông báo này, Thường trực HĐND huyện đề nghị Ủy ban 

bầu cử huyện, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan 

liên quan chủ động thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- TT. MTTQ huyện; 

- Các ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, CV HĐND. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương 
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