HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25 /QĐ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Triệu tập kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh
Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triệu tập kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh
Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
1. Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 08/9/2021.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Ngãi (Tầng 4).
(Số 146 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi)
3. Nội dung: Xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội
đồng nhân dân tỉnh (Có dự kiến chương trình kèm theo).
Điều 2. Các vị đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 20212026 có trách nhiệm tham dự đầy đủ kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Quảng Ngãi (và
thực hiện các nội dung lưu ý kèm theo).
Điều 3. Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng
ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có trách
nhiệm phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: C-PVP, các phòng;
- Lưu VT, CV (D2).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH

Bùi Thị Quỳnh Vân

Lưu ý:
1. Tài liệu kỳ họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH
và HĐND tỉnh tại địa chỉ: https://dbnd.quangngai.gov.vn ở mục TÀI LIỆU
KỲ HỌP, đề nghị đại biểu truy cập, tra cứu.
2. Để đảm bảo điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 3: Văn phòng Đoàn ĐBQH
và HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện lấy
mẫu xét nghiệm Covid-19 cho đại biểu tham dự kỳ họp vào sáng thứ 3 ngày
07/9/2021 (Cụ thể: Địa điểm và khung giờ thực hiện lấy mẫu Văn phòng sẽ có
Thông báo sau).
3. Đại biểu tham dự kỳ họp có trách nhiệm chấp hành các quy định của cơ
quan chức năng về phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

