
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị 
quyết kỳ họp thứ 14, HĐND huyện

                 Kính gởi:
               - Các vị Đại biểu HĐND huyện

                         - Phòng Tư pháp huyện.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ  14, HĐND huyện khóa XI, Thường trực HĐND 
đã xây dựng dự thảo các Nghị quyết, xin  gởi đến quý vị Đại biểu HĐND huyện, 
Phòng Tư pháp 07 dự thảo nghị quyết, gồm:

1. Nghị quyết về Phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 
ninh năm 2021;

2. Nghị quyết về Thông qua Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) 
và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025;

3. Nghị quyết về Về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021;

4. Nghị quyết về Về kế hoạch đầu tư công năm 2021 và danh mục các dự án 
ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025;

5. Nghị quyết về Về điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán NSNN 
năm 2020 để khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh;

6. Nghị quyết về Thông qua phương án phân bổ sử dụng nguồn vượt thu tiền 
sử dụng đất năm 2020;

7. Nghị quyết về Phê duyệt đề án phát triển ngành nông nghiệp huyện Nam 
Trà My giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Kính đề nghị các vị xem xét, tham gia góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo và 
gởi lại cho Văn phòng HĐND&UBND huyện trước ngày 29/12/2020 để tu chỉnh, 
sau thời gian trên, đại biểu nào không có ý kiến góp ý thì coi như thống nhất với 
dự thảo.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐND.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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