
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

HUYỆN CAN LỘC 

 

Số: 72/ TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Can Lộc, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

về việc triệu tập Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề),  

Hội đồng nhân dân huyện khoá XX  

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 7 

(kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện khoá XX để thực hiện các nội 

dung sau: 

- Xem xét thông qua Tờ trình số 3274/TTr-UBND ngày 09/9/2022 của Uỷ 

ban nhân dân huyện về việc đề nghị thông qua Quy hoạch đất thời kỳ 2021-2030 

huyện Can Lộc. 

- Xem xét Thông qua Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Can Lộc theo Nghị quyết số 05/HĐND, 

ngày 25/3/2022 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XX. 

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: 01 buổi, khai mạc vào lúc 14h30’ ngày 26 

tháng 9 năm 2022. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, nhà làm việc UBND huyện. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo để các Đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện, các phòng, ban đơn vị liên quan và Nhân dân trong toàn 

huyện biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện uỷ (báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; 

- Đảng  ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Đài PTTH huyện (Để Thông tin ); 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 Nguyễn Duy Cường 
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