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S& 0?' /TB-HDND 

THÔNG BAO 
To chfrc tip xiic cfr tn sau kr  hQp thfr 7, HDND huyn khóa XII 

Th%rc hin Lut T churc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; Lut 
süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Luât To chirc ChInh phü và Lut To chrc 
chInh quyên dja phuung ngày 22/11/2019; Quy chê hot dng cüa Hi dông 
nhân dan huyn khóa XII, nhim kr 2021 - 2026, Thithng trirc HDND huyn 
thông báo vic to chic hoat dng tiêp xüc cr tn sau k' hpp thu 7, HDND 
huyn khóa XII nhu sau: 

1. Ni dung: 

1.1. Thông tin vâi cr tn v các ni dung: 

- Các ni dung chü yu cUa kS'  h9p thi'r 5: Nhng ni dung lan v& tInh 
hInh kinh té - xã hti 6 tháng dâu näm và nhim V11 tr9ng tam 6 tháng cuôi 
nàm 2022 cüa huyn; các nghj quyêt dâ duçic I-IDND huyn thông qua. 

- Ni dung trà Ru kin, kin nghj cüa cir tn huyn Dai  Lc ti Báo 
cáo so 243/BC-UBND ngày 08/7/2022 cüa UBN]J huyn. 

- Mt s ni dung khác theo quy djnh. 

1.2. Thu thp, giái trInh kin, kin nghj cüa cr tn. 

2. Dja dim tip xñc cfr tn: 

Dja dim tip xüc cü tn do T tri.r&ng các T di biu HDND huyn 
thông nhât v&i Ban Thuang trrc UBMTTQVN các xâ, thj trân. 

3. Thôi gian tip xüc cfr tn: Tü ngáy 02/8/2022 dn ngày 15/8/2022. 

4. TO chfrc thiuc hin: 

- T tnrOng các T di biu HDND huyn chü dng lien h vth Pang 
üy, UBND, TT HDND, Ban Thrang trirc UBMTTQVN các xâ, thj trân dê 
thông nhat thai gian, dja diem, thành phân mi dir tiêp xtc cir tn. Sau khi 
thông nhât thai gian, dja diem, thành phân môi dir tiêp xijc cü tn vâi To di 
biêu HDND huyn; Ban Thutmg trirc UBMTTQVN xã, thj trân ban hành 
thông báo ye vic to chüc hi nghj tiêp xiic Cu tn cüa dai  biêu HDND huyn 
gui den các c quan, to chüc Co lien quan cUa dja phi.wng. 

- Kt thüc dçut tip xüc cu tn, d nghj Ban Thithng trirc UBMTTQVN 
các xã, thj trân chü tn, phôi hçup vói To tri.râng và di biêu HDND huyn 
trong To tOng hqp kiên, kiên nghj cüa c1r tn ti các diem tiêp xi'ic ci~ tn trên 
dja bàn dja phixcung mInh, gui báo cáo ye ThuOng tWc  HDND huyn (qua 
Van phOng HDND - UBND huyn), dông thai gui file mêm van ban ye dja 
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chi email: trangubnddlgmail.com. Thai gian gi'ri báo cáo chm nhât den 
ngày 30/8/2022. 

Báo cáo thng hçip kin, kin nghj cña cü tn can tong hcip day dü, 
phân 1oti theo thâm quyên giái quyêt; riêng các kiên, kiên nghj thuc thâm 
quyên giái quyêt cüa cap xã thI không tong hçp vào báo cáo nay ma tong hqp 
riêng và g1ri cho Thu&ng trrc HDND xA, thj trân dê chuyên cho các Co quan 
có lien quan cüa dja phixong giãi quyt, trâ Rn. Báo cáo tOng hçip kiên, kiên 
nghj cüa cir tn do Ban Thu&ng trrc Uy ban MTTQVN xâ, thj trân 1p và có 
xác nhn cüa To trithng To di biêu HDND huyn. 

KInh d nghj Ban Thixèng trirc UBMTTQVN huyn; Thu?ng trirc 
HDND, UBND, UIBMTTQVN các xã, thj trân phOi hçip tO chüc và to diêu 
kiin dê To dti biêu I-IDND, dti biu HDND huyn hoàn thành nhim v1i./. 

No'inhin: 
- TT HDND, UBMTTQVN huyn; 
- T6 trir&ng To dai  biêu FIDND huyn; 
- Dai  biu HDND huyn; 
- Các ci quan, don vj có lien quan; 
- TT HDND, TJBND, UBMTTQVN các xä, thj trân; 
- CPVP; 
- Liru: VT, CVHD. 
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