
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-HĐND  

 

Tuyên Quang, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh 

 khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang triệu tập kỳ họp chuyên đề, 

HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 12 tháng 5 năm 2021. 

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

- Nội dung:  

1. Thông qua dự thảo nghị quyết về kế hoạch và phương án phân bổ kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh 

Tuyên Quang. 

2. Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết, theo dõi kỳ họp. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 

- Cơ quan thường trú Báo ND tại Tuyên Quang;    

- Cơ quan thường trú TTXVN tại Tuyên Quang; 

- Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào (đăng tin); 

- Trung tâm VH-TT-TT thành phố (đưa tin); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tin); 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Loan 
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