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THÔNG BAO 
Ljch tip xüc cfr tn cüa Dii biu HOND 2 cp tinh, huyn sau k hçp thu 3 

KInh giri: 
- To Di biêu HDND tinh 1rng ci:r dja bàn huyn Däk Glong; 
- Di biêu HDND huyn. 

Th%rc hin Lut t chirc chInh quyn dja phtrcing ngày 19/6/2015; Lut sra 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut to chirc Chinh phü và Lut to chüc chinh quyên 
dja phtxcing näm 2019. 

Thirc hin K hoach s 1 3/KH-HDND, ngày 15/12/2021 cüa HDND tinh 
Däk Nông ye tiêp xác ccr tn sau kS'  h9p thir 3 HDND tnh khOa IV, nhim kS'  2021-
2026. 

Thithng trirc HDND huyn ph& hcip vâi UBMTTQ Vit Narn huyn và To 
dti biêu HDND tinh to chi:rc tiêp xñc ëir tn vOi di biêu HDND 2 cap tinh, huyn 
trên dja bàn các xà. 

1. Ni dung: 

- D.i biu HDND tinh, huyn thông báo vOi cr tn kt qua kS'  h9p thir 3 
HDND tinh, huyn; tuyên truyên, phô biên các nghj quyêt dA drcic thông qua tai 
kS' h9p th(r 3; trà Ii các kiên, kiên nghj, phân ánh cüa cr tn trtthc kS'  hp thu 3 
HDND tinh, huyn. 

- Tip thu, giài trinh vâ chuyn các kin, kin nghj cüa ct'r tn tai  hi nghj 
den các co quan có thâm quyên dê xem xét, giãi quyêt theo quy djnh. 

- . A 2. Hinh thtrc to chin,, tho'i glan, d!a  diem va Ihanh phan tham dt: 

2.1. To chrc tip xüc cCr tn b&ng hInh thCrc trçrc tuyn: 

- DiJm ccu cia huyn: Phông h9p trIrc tuyn ti Phông Giáo diic và Dào tto 
huyn. 

Thành phn gm: 'Di biu HDND tinh Crng cü ti huyn; di din các sâ, 
ban, ngành cap tinh; Thtrin'g trirc Huyn üy; Thi.rmg trrc I-IDND huyn; Lnh dao 
UBND huyn; UBMTTQ Vit Nam huyn; Dai  biêu HDND huyn (Tth To 
tru&ng, To phó 'tiêp xücc1r tn tai xa noi mInh ün cCr); Lânh do các phông, ban, 
don vi: LDTB&XH; KT-HT, Y tê, Trung tam Y tê huyn, Ban QLDA-PTQD. 

- Diem cu cia x& Hôi trtthng hçp tric tuyn ti các xã. 



iiên Hü'u Tan 

Thành ph.n gm: T tru1ng, To phó T dai  biu HDND cp huyn irng cir 
ti xã; Dãng ñy, HDND,UBND, UBMTTQ xâ, cCr tn cüa xL 

Giao UBMTTQ xâ phôi hçip vOi T trithng T dai  biu HDND huyn mi 
thành phân cüa xã và cr tn tham dr. 

2.2. Th&i gian tiêp xüc cir tn 

Ngày 04/01/2022: Tip xñc cir tn tai  diem cu cüa huyn và dim cu các 
xa. 

- Buôi sang vào lüc 8h00'. 

- Bui chiu vào lüc 14h00', T dai  biu HDND tinh lam vic vâi Thu&ng 
trirc HDND, UBNID và UBMTTQVN huyn dê thông nhât vic phân i°ai,  tong 
hçp kiên, kién nghj, phãn ánh cüa ci:r tn gui dung cap có thâm quyên giái quyêt; 
dông thii tong hçp báo cáo cho Thuông trirc HDND tinh theo quy djnh. 

3. Chuân bj phiic vy Hi nghj 

- Tai dim cu cüa huyn: Giao Phông Giáo diic và Dào tao  phi hçip vâi Van 
phông I-IDND-UBND huyn dam bâo day dü c so vtt chat, trang thiêt bj, thrOng 
truyên phic vi Hi nghj. 

Uy ban Mt trn T6 Quc huyn t chOc và chü trI Hi nghj tip xüc cCr tn 
theo dung quy djnh. 

- Ti dim ctu cac xã: Giao UBND các xä, T tnrOng To dai  biêu HDND 
huyn 1rng ci:r tai  xâ, Chü tjch UBMTTQ xã chuân bj tot mci diôu kin dê dam bâo 
Hi nghj din ra ding thOi gian quy djnh. 

(Các don v/test dim cu váo hc 7h00' ngày 04/01/2022,) 

D nghj các dai  biu tham dr Hi nghj tip xt1c Ca tn chp hành nghiém quy 
djnh ye phông, chông djch bnh Covid-19. 

Sau dqt tip xüc ci:r tn, T tri.rOng t d.i biu HDND huyn phi hçip vOi 
UBMTTQ xã gOi bàn tong hcip kiên, kiên nghj cüa cir tn chua ducic giài quyêt, 
tnà lOi ye ThixOng tnrc HDND huyn và IJBMTTQ huyn tong hçip dê nghj cap có 
thâm quyên xem xét giái quyêt./. 

Ntiinhn: TM. THUONG TRIJ'C 
- Nhu trên; KT. CHU TICH 
- TT. Huyn u (b/c); ]iU T!CH 
- TT HDND huyn; 
- UBND huyn; 
- UBMTTQ Vit Nam huyn; 
- UBND các xä; 
- LAnh dao  VP; 
- Luu: VP. 
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