
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:         /HĐND-VP
V/v tổ chức kỳ họp thứ ba

HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII

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

Hải Dương, ngày      tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
        -  Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương;

                   -  Báo Hải Dương. 

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, Thường trực HĐND tỉnh thông báo về thời gian, nội dung, 
chương trình tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII. 

(có nội dung thông báo kèm theo)
0
.

Đề nghị Đài Phát thanh -Truyền hình và Báo Hải Dương thông báo rộng 
rãi tới cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh để theo dõi và giám sát. Kỳ họp không 
tổ chức truyền hình trực tiếp./. 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT HĐND tỉnh;
- LĐ VP;
- Trưởng, phó phòng CTHĐ;
- Lưu.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Khắc Hiếu



THÔNG  BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 
VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ BA - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Kèm theo Công văn số:        /HĐND-VP ngày   tháng  9  năm 2021 của 

Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khoá XVII)

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), dưới 
hình thức trực tuyến trong 1/2 ngày (ngày 06/9/2021) tại điểm cầu cấp tỉnh và 
các điểm cầu cấp huyện:

+ Điểm cầu cấp tỉnh: Hội trường tầng 4, Trung tâm văn hóa Xứ Đông 
(đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương).

+ Điểm cầu cấp huyện: Tại trụ sở Huyện ủy, HĐND - UBND các huyện, 
thị xã, thành phố.

Tại kỳ họp thứ ba - kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 
và cho ý kiến về nội dung: Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây 
dựng đường tỉnh 394B (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở 
rộng) và chấp thuận danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát 
triển Hải Dương, giai đoạn 2021-2025. 

Kỳ họp dự kiến thông qua 02 Nghị quyết:

- Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng 
đường tỉnh 394B (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng);

- Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của 
Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương, giai đoạn 2021-2025. 

Kỳ họp sẽ không tổ chức truyền hình trực tiếp.

Thường trực HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xin thông báo 
tới toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh theo dõi và giám sát./.

       THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
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