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THÔNG BÁO  

V/v thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề  

Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 -2026 

 

Ngày 21/10/2022, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Giấy triệu tập 

số 20/GTT-TTHĐND và Giấy mời số 21/GM-TTHĐND về dự Kỳ họp chuyên 

đề HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026; thời gian tổ chức Kỳ họp vào 

lúc 13 giờ 30 phút, ngày 27/10/2022 (Thứ 5). Tuy nhiên, cùng thời điểm này 

đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện (chủ tọa kỳ họp) bận dự làm 

việc với Đoàn công tác của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã 

Đăk Ngọk. Vì vậy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo thay đổi 

thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026 

(nêu trên) như sau: 

1. Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28/10/2022 (chiều thứ sáu). 

2. Thành phần mời dự, hình thức tổ chức, địa điểm, chương trình kỳ 

họp và các nội dung khác: Thực hiện theo Giấy triệu tập số 20/GTT-

TTHĐND và Giấy mời số 21/GM-TTHĐND ngày 21/10/2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo để các thành phần có 

liên quan biết, tham dự./.  
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện Khóa VI; 

- Các thành phần (theo Giấy mời số 21/GM-TTHĐND 

ngày 21/10/2022 của TT HĐND huyện); 

- Các Ban HĐND huyện; 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thế Quyết 
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