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THÔNG BÁO 

Triệu tập kỳ họp thứ tư (chuyên đề)  

- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Qua xem xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1644/UBND-

TH và Công văn số 1645/UBND - TH ngày 13/4/2022 về việc đăng ký chương 

trình kỳ họp chuyên đề đầu năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X, 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ tư 

(chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, 

quyết định một số vấn đề quan trọng theo yêu cầu thực tiễn của địa phương. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các vị đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa X về dự kỳ họp. 

1. Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2022 (thứ hai). Khai mạc vào lúc 08 giờ.  

2. Địa điểm: Hội trường B, Văn phòng Tỉnh ủy - Tầng 17 Trung tâm Hành 

chính tỉnh. 

(Kèm theo dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp) 

Để kỳ họp đạt kết quả cao, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp đầy đủ và đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Báo Đại biểu nhân dân;  

- Báo, Đài PT-TH, Website Bình Dương; 

- Lãnh đạo VP; 

- Các Phòng; App, Web; 

- Lưu: VT, Th.Trg. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Chánh 

 

 

Lưu ý:   

- Trang phục đại biểu dự họp: Nam: mặc áo sơ-mi dài tay, thắt caravat, quần tây; nữ: mặc bộ áo dài 

truyền thống; lực lượng vũ trang, tôn giáo: theo sắc phục. Tất cả đại biểu đeo huy hiệu đại biểu HĐND tỉnh. 

- Tài liệu kỳ họp sẽ được cập nhật trên Ứng dụng (App) điều hành hoạt động của HĐND tỉnh và Trang 

thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương https://hdndbinhduong.vn/. 

- Đại biểu tham dự kỳ họp tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19./. 

https://hdndbinhduong.vn/
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