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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc triệu tập đại biểu tham dự Kỳ họp chuyên đề (lần thứ 8) 

Hội đồng nhân dân thành phố Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM 

KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14, ngày 30 tháng 01 năm 

2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về hướng dẫn một số hoạt 

động của Hội đồng nhân dân. 

Trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố tại Tờ trình số 

40/TTr-UBND, ngày 08 tháng 3 năm 2023 về việc đăng ký thời gian, nội 

dung trình Kỳ họp chuyên đề (lần thứ 8) HĐND thành phố khóa XII và ý 

kiến của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 1867-CV/TU, ngày 13 tháng 

3 năm 2023 về thống nhất tổ chức Kỳ họp chuyên đề (lần thứ 8) HĐND 

thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Triệu tập Đại biểu HĐND thành phố Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-

2026 tham dự Kỳ họp chuyên đề (lần thứ 8), HĐND thành phố Khóa XII. 

1. Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/3/2023. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường lớn - Trụ sở HĐND-UBND thành phố (số 

542 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum). 

3. Nội dung: Có dự kiến Chương trình kèm theo. 

4. Trang phục tham dự Kỳ họp1: Đại biểu nữ mặc áo dài, Đại biểu nam 

mặc áo Vest, thắt Ca-vat. Các Đại biểu đeo phù hiệu Đại biểu HĐND thành phố 

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

                                           
1 Đại biểu là chức sắc tôn giáo mặc trang phục của tôn giáo mình, đối với Đại biểu thuộc lực lượng vũ trang 

mặc trang phục của ngành. 



Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm 

vụ của mình chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp HĐND thành phố 

xem xét, quyết định theo quy trình, thủ tục luật định.  

Điều 3. Thường trực HĐND thành phố, Đại biểu HĐND thành phố Khóa 

XII, Văn phòng HĐND-UBND thành phố, các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3;      
- TT. Thành uỷ;Đồng  
- UBND thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, HĐ1. 

      

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Phương Nguyên 
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