
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
HUYN CON BAO Bc Ip - Tr do - Hnh phüc 

S:  /19  /TB-HDNI) Con Dáo, ngàyo tháng 7 nãm 2018 

THÔNG BAO 
Kt qua Phiên h9p thir 23 Thtrô'ng triyc HDND huyn 

Can cr Lu.t t chirc chInh quyn dja phuo'ng nãm 2015, Lut hoat dng giám 
sat cüa Qu6c hi và HDND 11am 2015 và thirc hin Quy ch lam vic cüa HDND 
huyn Con Dâo khóa XI, nhim kS'  2016-2021. 

Vào sang ngày 24/7/20 18, ông Nguyn Hoàng Tüng — Chü tjch HBND huyn 
dã chü tn Phiên h9p thir 23 cüa Thuông trrc HDND huyn. Tham dr phiên hpp có 
d.y dü 5/5 thânh viên Thuông trirc HDND huyn. Khách mô'i tham d,r gm có: ông 
Nguyn Anh Nhirt và ông Nguyn Van Dung — Phó Chü tjch UBND huyn, ông Vö 
Van Vit — Phó Chñ tch Uy ban MTTQ Vit Nam huyn, các Phó Tru&ng ban và 
T trii&ng, T phó 5 To dai  biêu HDND huyn; lath dao:  Phông Tài nguyen — Môi 
trumg, Phông Tài chInh — Kê hoch, Phông Giáo dçic và Dào to huyn. 

Sau khi thào 1un, Thuông trrc HDND huyn thng niht kt 1u,n nhu sau: 

1. Thng nht vâi ni dung Báo cáo kt qua cong tác tháng 7 và dir kin 
chi.rang trInh cong tác tháng 8/2018 cüa HIDND huyn. 

2. Thng nht vâi Báo cáo rut kinh nghim cong tác chun bj, th chirc KS' hçp 
thu Bay — K5' h9p thumg 1 gifla 11am 2018 cüa HDND huyn: 

+ TMng nhât dánli giá cong tác chun bj và t chüc K5' hp thir Bay — 
hçp thu6ng l gita näm 2018 cüa I-IDND huyn thành cOng và di.iing 1ut djnh. 

+ Thumg tr?c HDND huyn tip thu S' kin cña các thành viên tham dir 
phiên h9p, giao Chánh Van phông HDND và UBNID huyn: 

- Yêu cu Vin tri1ng VKSND huyn khân trtrcmg g1ri van bàn diu chinh 'ai 
ni dung kin ngh di vth HDND huyn ti Báo cáo s 1 1/BC-VKS ngày 
29/5/2018 cüa Vin Kiêm sat nhân dan huyn v trin khai Diu 244 cUa B 1u.t 
hInh sir 2015, nhu kêt 1un cüa Chü to K5' h9p thu Bay; 

- Tham mu'u cho UBND huyn khân trucrng gCri van bàn báo cáo cho Thu?mg 
trirc HDND, Ban Thir?mg trirc Uy ban MTTQ Vit Nam, To tru&ng TDB s 3 và 
Tnuâng khu dan cu so 5 ye 03 ni dung ma Thung trirc HDND huyn yêu cu giãi 
trInh tai  Cong van s 48/C V-HDND ngày 26/6/2018. 

3. Thumg tnirc HIDND huyn thông nhât quyt djnh tniu tp k5' hçp thu Tam 
(k5' h9p bt thuông) cüa HDND huyn khóa XI theo d nghj cüa Chü tjch UBNID 
huyn ti T tnmnh s 114/TTr-UBNID ngày 16/7/2018, vi th?ñ gian là 01 ngày, die 
xem xét, thão 1un, thông qua 03 phuang an, k hoch cüa UBND huyn trInh 
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HDND huyn tai  các T?i trInh s 97/TTr-UBND ngày 03/7/20 18, Th trInh s 
99/TTr-UBND ngày 05/7/2018, Ti trInh s 101/TTr-UBND ngày 06/7/2018. 

- V dir kin Chiio'ng trInh, K hoch chun bj to chirc KS'  hop thu Tam thng 
nht nhi.r dir kiên cüa dir tháo K hoach chun bj to chi.irc K5' hop thu Tam (bit 
thu?mg) cUa HDND huyn do bQ phn chuyên trách trmnh ti Phiên h9p. 

- UBND huyn chi dao  Phông Giáo diic và Dào t?o  huyn phi ho'p các co' 
quan chuyên mOn can ci'r các S' kiên thão lun, dóng gop tai  phiên hop, d hoàn 
chinh "Phuang an th1rc hin thI diêmvic phii huynh dóng gop mt phn d chi trâ 
hçip dng thuê giáo viên, nhân viên cap duôT1g trirc tiêp giáng day, chAm soc va giáo 
diic tré mâm non näm hc 2018-2019 do thiêu hiit so Itrçng ngthi lam vic t& thiu 
khi s tré dn truô'ng tang". Phuang ánphái the hin duqc nhu c.0 büc xüc ma dia 
phiro'ng phâi cO chü truang dê giãi quyêt khó khän lan nay vào truâc thai dim tim 
tnthng nAm hc 2018-2019. 

Dng thai UBNID huyn chü dng dê nghj Uy ban MTTQ Vit Nam va các t 
chüc chInh trj - xã hi huyn to chüc phân bin dé lang nghe, tiêp thu, giâi thIch, 
tuyên truyn, 4n dng nhân dan hiêu và cüng tham gia thrc hin chü truang thI 
diem nay. Hoàn thin ho so', thu tiic và g11i cho 02 Ban HDND huyn trithc ngày 
30/7/2018 d to chüc hi nghj thâm tra tài 1iu trInh k5' hop thu Tam (bat thuang) 
theo quy djnh. 

Thumg tr11c HDND huyn báo cáo vai This&ng trirc Huyn u5' và thông báo 
k& qua Phiên hop thu 23 cüa Thuang tr1rc HDND huyn dn UBNID vá Ban thixing 
trrc US'  ban MTTQ Vit Nam huyn vá các co' quan có lien quan d bit và thuc 
hiên./. 

Ncri nhân: 
- TTr.HU (b/c); 
- UBND, BTTr. MTTQ huyn; 
- Các thành vien TTr. HDND huyn; 
- Các Ban, các TDB. HDND huyn; 
- Các co quan có lien quan; 
- Däng trên cong TTDT cüa HDND huyn 
- Van phOng HDND và UBND huyn; 
-Luu. 

TM. THU (YNG TRU'C HDND 

Nguyn Hoàng lung 
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