HOI DONG NHAN DAN
HUYN DAK SONG
So: O- /TB-I-IDND

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phéc
Dãk Song, ngàylD tháng 7 nám 2020

THÔNG BAO
V vic chuyên thôi gian to chuc k' h9p thu 10
HOND huyn Oak Song khóa IV, nhim k' 2016 - 2021

Ngày 3 0/6/2020, Thi.x&ng trrc Hi dng nhân dan huyn ban hânh Thông báo s
05/TB-HDND và GiAy m&i s6 07/GM-HDND, v vic dir kS' h9p thCr 10 HDND
huyn DAk Song khóa IV, nhim kS' 2016 — 2021. Qua do, th&i gian t chrc kS' h9p
thu 10 I-IDND huyn DAk Song khóa IV &rçic din ra ngày 14/7/2020.
Nay, Th.ring trrc Hi dng than dan huyn quyt djnh chuyn th?.ri gian th
chrc kS' h9p thr 10 HDND huyn Dk Song khOa IV, nhim kS' 2016 — 2021 vào
ngày 15/7/2020.
KS' h9p khai mac vào lüc 8 gi& 00 phüt, ngày 15/7/2020 (sang thü 4,).
Thi.ring trirrc HDND huyn thông báo dn các vi dai biêu HDND huyn khóa
IV, các ca quan, don vj (theo thành phdn Thông báo s 05/TB-HDND, ngày
3 0/6/2020 và Giáy mài s 07/GM-HDND, ngày 3 0/6/2020 cüa Thw&ng trztc HDND
huyén) bit dE chü dng sp xp thai gian v tham dirt k5' h9p./.
No'i iii: In:
- Nhu thãnh phãn rn&i:
- Listi: VT. (L).
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HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
HUYN DAK SONG
Dc1p-Trdo-Hinh phác
S& Q/GM-HDND

Dck Song, ngày 0 tháng 6 nãm 2020

GIAY MM
Dii k h9p thu 10 Hi dông nhân dan huyn Oak Song
khoá IV, nhim k' 2016- 2021

Thrc hin Lut T chrc chInh quyên dja phxang ngày l9tháng 6 nàm
2015; Nghj quyêt so 24/NQ-HDND, ngày 24/12/20 19 cüa Hti dông nhân dan
vic to chrc các k5' h9p thithng ! trong näm 2020 cüa HDND Däk
huyn
Song khóa IV, Thumg trlrc HDND huyn Däk Song quyêt djnh to chrc KS' hçp
thr 10 Hi dOng nhãn dan huyn khoá IV, nhim k5' 2016-2021 vài thành phân
m?yi, ni dung, thai gian và dja diem, the nhix sau:
ye

I. Thành phan mô'i
Trán trOng kInh m&i.'
- Di din Thuang tlVc HDND tinh;
- Dai din Lãnh dto UBND tinh;
- T dai biu HDND tinh Crng Cu ti huyn Dk Song;
- Ththng trirc Huyn uS';
- Các dng chI US' viên Ban Thisäng vv Huyn uS';
- Di din lAnh dao các Ban xây drng Dâng Huyn üy;
- Chü tjch, Phó Chü tjch và các US' viên US' ban nhân dan huyn;
- Dai din Ban Thu&ng trrc US' ban MTTQVN huyn;
- Lành dao: Vin Kiêm sat nhân dan, ba an nhãn dan, Chi cyc Thi hin1i
an Dan sr huyn;
- LAnh do: Van phông Huyn üy, Van phông HDND&UBND huyn;
- Di din lãnh duo: Các phông, ban, ngành, doàn th huyn; Trung tam
djch vit Nông nghip Dak Song, Chi cyc Truàng chi ciic Thuê khu vrc Dãk Mi!
— Däk Song, Giám dOc Kho bic Nhà nuâc, Giárn dOe Ngãn hang NN&PTNT;
Ngân hang chInh sách xâ hi; Ngân hang BIDV; Ngãn hang Lien Vit Post
Bank (Chi nhánh Dák Song), Chi cyc trwing Chi cyc Thông kê huyn, Giám doe
Bâo hiêm xã hi huyn; Giám dOe các Côn ty Lam nghip dirng chân trên dja
bàn huyn; Hiu truOng Trix&ng THPT Dak Song, TI-IPT Phan Dlnh PhUng,
THPT Li.rang The Vinh, Dan tc ni trii vã Trung tam GDNN-GDTX;
- Lânh do: Don 763, Don 765; Doàn 505; Tiêu doàn 19;
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- Dai din: Thixäng trrc HOND, lãnh dio UBND các xã, thj trn;
- Trung tam Van boa — The thao và Truyn thông huyn (dé dwa tin).
II. Ni dung
1. Xem xét và thông qua các báo cáo do ThLrYng trrc HDND, các Ban cüa
HDND huyn, U ban nhân dan, U5' ban MTTQVN huyn, Toà an nhãn dan,
Vin Kiêm sat nhân dan vá Chi cyc Thi hành an Dan sr huyn trInh.
2. Xem xét các Ta trInh và d tháo Nghj quyt do Thu&ng trirc HDND
huyn, UBND huyn trInh.
3. Giâi quyt mt s6 vn d khác theo quy djnh cüa pháp 1ut.
III. Thôi gian, d!a dim t ch(rc k' h9p
1. Thôi gian:
-01 ngáy, ngày 14/7/2020 (tht3).
- Khai mc h:ic 8 gia 00 phit, ngày 14/7/2020.
2. Oja dim: Hi tnrang Trung tam chInh trj huyn D&k Song.
Thi.r&ng trirc HDND huyn trân trpng kInh mäi các dng chI sp xp con
vic dé tham dr kS' h9p.
Gui c/ia;
- Qáy vj dai bilu tham dw Ig) hçp có mat vào lüc 7h15', ngày 14/7/2020 tcziJDài tiró'ng niêm dJ: ('vidng Dài tufng niêm các anh hung iiêt sT, trzthc Phiê44
khaimack)>hop.
- V tài lieu kj> hop: D nghj qu vj di biu truy cp vào Trang thông tin
diên tü' http://dakson.daknong.gov.vn/ dé nhn tài 1iu k' hçp thCr 10.
- Ché'dô an, nghi cza a'gi biu thrc hin theo quydjnh hin hành .7.
Noi nI,n:
- Nhu thành pIin mäi;
- Thtr?mg triic HDND huyn;
- Lânh 40 VP;
- Luu VT, (L).
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