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GIẤY MỜI 

Họp thống nhất các nội dung xây dựng báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 
 

Thực hiện Công văn số 175/HĐND-PC, ngày 04/3/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc phối hợp báo cáo phục vụ công tác giám sát thường xuyên, 

Công văn số 1080/VP-THNC, ngày 17/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về 

việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, chất vấn. 

Để việc xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác giám sát thường xuyên của 

HĐND tỉnh, sau khi thống nhất với Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trân trọng kính mời các cơ quan dự họp với nội dung sau: 

1. Nội dung 

Họp thống nhất các nội dung xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: 

- Các nghị quyết (quy phạm pháp luật và cá biệt) của HĐND tỉnh đã ban 

hành; 

- Các nghị quyết cần phải báo cáo theo thời điểm ban hành; 

- Nội dung và phương thức báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị 

quyết; 

- Nội dung báo cáo tổng hợp của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực 

hiện các nghị quyết. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 07/11/2022 (thứ Hai). 

3. Địa điểm: Phòng  họp trực  tuyến 2,  tầng  3,  Văn  phòng  Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Tổng hợp kinh tế xã hội; 

- Đại diện Lãnh đạo các Ban Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Công thương, Giáo dục đào tạo; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 
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5. Công tác chuẩn bị: 

- Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp các ban: Ban 

pháp chế,  Ban Kinh tế - Ngân sách , Ban Dân tộc, Ban Văn hóa xã hội  HĐND 

tỉnh tổng hợp cung cấp danh mục các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành 

cần báo cáo  gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong buổi sáng ngày 

07/11/2022. 

- Đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp danh mục các nghị quyết quy phạm pháp 

luật của HĐND tỉnh đã ban hành còn hiệu lực cung cấp cho Sở kế hoạch đầu tư 

trong buổi sáng ngày 07/11/2022 .  

- Đề nghị các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu nội dung Công văn 

số 175/HĐND-PC, ngày 04/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Công văn số 

108/VP-THNC, ngày 17/3/2022 của Văn phòng UBND; thực trạng ban hành và 

triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh (quy phạm pháp luật và cá 

biệt) để tham gia ý kiến đề xuất đối với các nội dung cần thống nhất tại cuộc 

họp.  

- Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị giúp phòng 

họp.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở; 

- Lưu: VT, THKTXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Mạnh Cường 
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