CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc

HO! DONG NHAN DAN
HUYN CHU' PUH

so:43

C/ni' Pu'h, ngày 04 tháng 6 nám 2018

/HDND-TH

V/v Lira chçn, dang k ni dung
chit van tai k' hçp thir 6 HDND
huyn giüa näm 2018.
KInh g1ri:
- Lành dao Ba Ban HDND huyn;
- To Tnthng 9 To Di biêu HDND huyn khoá IX,
nhim kr 2016-2021.
Can cü LuQtt T chüc chInh quyn dja phucmg näm 2015.
Thirc hin Nghj quyêt so 38/NQ-HDND ngày 23/12/20 16 ye Ban hành Quy chê
hoat dng cüa HDND huyn khoá IX, nhim k5t 2016-2021; Nghj quyêt so 39/NQHDND ngày 23/12/20 16 ye Ban hành Quy trInh chuân bj và to chüc kS' h9p HDND
huyn khóa IX, nhim kST 2016-2021; Chiwng trInh hoat dng cüa Thung trrc HDND
huyn näm 2018.
Dê phiic vi cho phiên chat van và trá 1?yi chat van theo 1ut djnh tai Kr h9p thu 6
Hi dông nhân dan huyn, k' h9p giüa näm 2018, Thuèng t4rc HDND huyn dê nghj
Lành dao Ba Ban HDND huyn; To truOng các To dai biêu Hi dông nhãn dan huyn khoá
IX, nhim k3/ 2016-2021 triên khai thrc hin mt sO ni dung ciii the nhu sau:
1. Các Ban HDND huyn, To trtthng các To dai biêu HDNT) huyn phái to chüc hp
Ban, hçp To dai biu cüa mInh dê thào 1un, bàn btc, 1a ch9n van dê can chat van tai kS'
h9p thu 6 HDND huyn kS' hçp giüa näm 2018, trén CG s& näm bat van dê qua qua trInh
boat dng cong tác, giám sat c s&, nhffiig van dê ma dirçic xã hi, cr tn dang quan tam,
bücxüc.
2 Môi Ban HDND huyên, To dai biêu HDND huyên phai lua chon, dàng ky môt
hoc nhiu nhórn van dê can chat van di'ing trçng tam, tr9ng diem và ehuân bj các câu hOi
chat van phãi ngàn g9n c1i the.
3. Lãnh dao các Ban va To trumg 9 To dai biêu FIDND huyn chju trách nhim tong
hcp Bàn dãng k Ni dung chat van và gui ye Thuông trrc HDND huyn qua Van phông
BDND&UBND huyn den hêt ngày 28/6/2018, qua tài khoàn cüa Van thu Van phông
HDND&UBND huyn, H thông QLVBDH cüa UBND huyn Chu Puh.
Do tInh chat quan trçng cüa cong the chuân bj cho kSr hçp, Thutmg trirc HDND
huyn yêu cu các Ban HDND huyn, T tnring 9 t dui biu hi dng nhân huyn
nghiêm the trin khai thire hin dáng ni dung thôi gian nêu trên. Xin trân tr9ng cam cm./.
No'i nhIn:
- Nhis trên;
- Thumg trrc HDND huyn;
- Lành do Van phong HDND&UBND huyn;
- Luu VT, CVHD.
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