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BÁO CÁO 

Công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện, 

 nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 

Thực hiện Thông báo số 131/TB-UBND ngày 21/6/2021 về nội dung, thời 

gian phiên họp Ủy ban nhân dân thường kỳ tháng 6/2021. 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, phòng Nội vụ báo cáo công tác tham 

mưu chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện cụ thể như sau: 

 - Bám sát các nội dung tại hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 

02/6/2021 đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi họp thành viên Ủy 

ban nhân dân huyện (ngày 17/6/2021) để lấy phiếu tín nhiệm, giới thiệu nhân sự 

thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện giới thiệu bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của 

HĐND huyện đối với chức danh Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 

(01 người), các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (14 người). Đồng thời 

triển khai xây dựng hồ sơ nhân sự theo quy định (hiện có 09/16 người đã gửi hồ 

sơ). 

- Trên cơ sở kết quả lấy phiếu đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

Tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân sự thuộc thẩm quyền chủ 

tịch UBND huyện giới thiệu bầu cử tại kỳ họp thứ nhất (hiện đang chờ ý kiến của 

Ban Thường vụ Huyện ủy mới có cơ sở tham mưu các nội dung tiếp theo). 

Trên đây là báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ nhất 

HĐND huyện./. 

Nơi nhận:   
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT-PNV. 

                                                                  

                                                           

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Công 
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