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HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
HUYN CON BAO Dc Ip - Ti do - Hnh phüc 

So:  1  3/TB-HDND Con Dáo, ngày 14 tháng 7 nãm 2020 

THÔNG BAO 
Kêt qua Phiên hçp thu' 40 ella Thtrô'ng truyc HOND huyn 

Can cü Lut to chirc chinh quyên dja phuang, Lut hoat  dng giám sat cüa 
Quc hi và HDNID näm 2015, các Quy chê lam vic cüa HDND huyn Con 
Dào khóa XI, nhim kST 2016-2021 và Kê hotch so 15/KH-I-LDND ngày 
03/7/2020; Sang ngày 13/7/2020, ông Nguyen Hoàng Tüng - Chü tjch HDND 
huyn dA chü trI Phiên hçp thtr 40 cüa Thumg trirc HDND huyn, vâi 4/5 thành 
viên Thrnmg trçrc HDND huyn tham di,r (yang Ong C/thu Vu - Trzthng Ban 
Pháp ché HDND huycn do dwçic phán cOng cOng tác khác khói d/a bàn,). Dir 
phiên h9p có có ông Nguyen Van Dung - Tnthng ban Dan 4n Huyn üy, bà 
HuS'nh Thj Thanh Lien - Chü tjch Uy ban MTTQ Vit Nam huyn, 02 Phó 
Truàng Ban HDND huyn; To truO'ng, To phó 5 To dii biêu HDND huyn và 
Chánh Van phông huyn. 

Sau khi thão lun, Thumg trrc HDND huyn dã tMng nht vi dti din 
UBND và Uy ban Mt trn to quOc Vit Narn huyn tim drng tO chüc Ki h9p 
thuing 1 giüa näm 2020 nhu thñ gian dir kiên ban dâu trong 03 ngày, tü ngày 
20 den ngây 22/7/2020 do cong tác chuân bj tài 1iu trInh k' h9p chiia dam báo 
theo quy djnh. 

Thumg trirc HDND huyn thng nhât quyt djnh triu ttp K' hp lan thu 
Mii?ñ chin (bat thRing) cüa HDND huyn vào lüc 08 gi? ngày 20/7/2020 dê tiên 
hành các thu tVc  bâu cir mien thim chüc vy. Chü tjch, Phó Chü tjch; min 
nhim dti biêu HDND và chtrc vii Trithng Ban Pháp chê HDNID huyn khóa XI, 
nhim k 2016-2021 dOi vñ ông Châu Vu. Giao Van phông huyn tham mu'u 
Thu?ng trirc HDNID huyn Thông báo di thôri gian KS'  h9p thiRmg 1 giUa näm 
2020, dông thii quyêt djnh triu tp KS'  h9p thir Mithi chin (bat thi.thng) HDND 
huyn tai  dja diem tai  Phông hp HDND và UBND huyn. 

Thithng trirc HIDND huyn thông báo kt qua Phiên h9p thu 40 cüa 
Thu&ng trirc HDND huyn den UBND huyn và Ban thithng trirc U5' ban 
MTTQ Viêt Nam huyn, các Ban và các vj di biêu HDND huyn, các co quan 
có lien quan dê biêt và thrc hin./. 

No'i nhân: 
- TTr.1-IU (b/c); 
- UBND, BTTr. MTTQ huyn; 
- Các thành vien TTr. HDND huyn; 
- Các Ban, các TDB. HDND huyn; 
- Các co quan có lien quan; 
- Dàng Cong TTDT cCa HDND huyn; 
- Li.ru. 

Nguyen Hoàng Tüng 
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