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GIẤY MỜI  

Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Chín, 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khoá X 

             
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017, 2019); Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015;  

Thực hiện Công văn số 35/HĐND-TT ngày 03 tháng 3 năm 2023 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phân công thẩm tra văn 

bản trình Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X; Ban Pháp chế chủ 

trì, tổ chức Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề), 

với thành phần mời, thời gian và địa điểm, như sau: 

1. Thành phần mời  

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính; Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Văn phòng và Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau dự, 

đưa tin. 

2. Thời gian và địa điểm 

a) Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 23 tháng 3 năm 2023. 
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b) Địa điểm: Tại Phòng họp A, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh (Số 288, đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố 

Cà Mau). 

3. Nội dung thẩm tra 

a) Dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính Nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2023. 

b) Dự thảo Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm 

chi thường xuyên và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau 

năm 2023. 

* Lưu ý:  

- Trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh 02 Dự thảo Nghị 

quyết nêu trên và gửi 05 bộ tài liệu về Hội đồng nhân dân tỉnh (qua Ban Pháp 

chế Hội đồng nhân dân tỉnh) chậm nhất là 08 giờ ngày 21/3/2023, để phục vụ 

Hội nghị thẩm tra. 

- Tài liệu phục vụ thẩm tra được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Hội 

đồng nhân dân tỉnh (địa chỉ: hdnd.camau.gov.vn). Đề nghị các đại biểu truy cập 

khai thác, nghiên cứu để có ý kiến góp ý, thảo luận. Tại Hội nghị thẩm tra không 

phát tài liệu giấy. 

Ban Pháp chế rất mong các đồng chí sắp xếp công việc đến dự Hội nghị 

thẩm tra theo thời gian và địa điểm nêu trên./.    

 

 Nơi nhận:                                                                                           
- Như thành phần mời; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                      
- Phòng: CT.HĐND, HC-TC-QT; 

- Lưu: VT, HT. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

Trần Văn Hòa 
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