
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

 

Số: 06/KH-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vũ Muộn, ngày 21 tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND mở rộng, 

 Thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ năm kỳ họp chuyên đề 

HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026  

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND xã năm 2022. Công 

văn số1766/UBND – KTHT ngày 9 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Bạch 

Thông về việc tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã.Thường trực HĐND xã 

xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND xã mở rộng thống nhất 

nội dung chương trình kỳ họp thứ năm kỳ họp chuyên đề  HĐND xã khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi, vào hồi 14h 00 phút ngày 22/9/2022 

2. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa thôn Nà Kén xã Vũ Muộn 

3. Thành phần: 

- Mời Đ/c Phó Bí thư TT Đảng ủy xã 

- Lãnh đạo UBND,UBMTTQ xã 

- Thường trực HĐND, Trưởng, Phó, hai Ban HĐND xã. 

- Công chức VPTK, Công chức ĐC NN-XD &MT xã 

(Kế hoạch này thay cho giấy mời) 

4. Nội dung 

 Thống nhất nội dung và phân công chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm (kỳ họp 

chuyên đề) của Hội đồng nhân dân xã.  

5. Tổ chức thực hiện  

- Thường trực HĐND xã chuẩn bị nội dung và chủ trì tổ chức Hội nghị. 

- Công chức VPTK chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND xã mở rộng. Đề 

nghị các đồng chí Đại biểu chủ động sắp xếp công việc, tham dự đầy đủ ./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND; 

- Lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã; 

- Trưởng, phó, hai ban HĐND xã; 

- Lưu VPTK xã; 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT/ CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Thị Nhung 
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