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Số:  48 /GM-HĐND Cần Thơ, ngày  23  tháng  02  năm  2021 
  
  

GIẤY MỜI 

Tham dự kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

 
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 Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu 

tập kỳ họp thứ  20 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

1. Nội dung của kỳ họp: Thực hiện công tác nhân sự và quyết định các vấn 

đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. 

2. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân thành phố trân trọng kính mời Quý 

Đại biểu tham dự kỳ họp: 

- Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí 

thư Thành ủy; 

- Đồng chí Trần Quốc Trung, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành 

phố Cần Thơ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ; 

- Đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan 

Dân chính Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội 

thành phố; 

- Đại diện Trường Chính trị thành phố Cần Thơ; 

- Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành 

án dân sự thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố; 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; 
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- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

thành phố; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Báo Cần Thơ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. 

3. Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào lúc 08 giờ, thứ Sáu, ngày 05 tháng 3 

năm 2021. 

4. Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (số 02 

đường Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Kính mong Quý Đại biểu sắp xếp tham dự để kỳ họp đạt kết quả tốt./. 

* Ghi chú:  

- Trang phục tham dự kỳ họp: 

+ Nam: Áo sơ mi thắt cravat; 

+ Nữ: Áo dài truyền thống hoặc comple. 

- Đính kèm dự kiến chương trình kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND 

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 

 
 TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Thường trực HĐND thành phố (A); 

- Văn phòng HĐND thành phố (C, D); 

- Lưu: VT,HĐ,76. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hải 
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DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH 

Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Cần Thơ 

Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 
 

Thời gian họp: 01 buổi sáng, thứ Sáu, ngày 05 tháng 3 năm 2021. 

Khai mạc: Lúc 08 giờ, tại Hội trường UBND thành phố. 
 

I. NGHI THỨC 

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu khai mạc kỳ họp; 

- Thông qua Chương trình kỳ họp. 

II. NỘI DUNG KỲ HỌP 

1. Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành 

phố, gồm: 

- Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố (có kèm theo dự thảo nghị 

quyết) về miễn nhiệm Trưởng Ban kinh tế - ngân sách của HĐND thành phố Cần 

Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Tờ trình của UBND thành phố (có kèm dự thảo nghị quyết) về miễn nhiệm 

và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

2. Thông qua các Tờ trình của UBND thành phố (kèm dự thảo nghị quyết) 

- Tờ trình Quy định nội dung và mức chi, thời gian được hưởng kinh phí bầu 

cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

thành phố Cần Thơ. 

- Tờ trình thông qua Nghị quyết danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất 

và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2021. 

3. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 

4. Thảo luận  

5. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử 

6. Thông qua các dự thảo Nghị quyết của kỳ họp 

III. BẾ MẠC 

- Phát biểu bế mạc kỳ họp. 

- Chào cờ bế mạc kỳ họp./. 
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