
HQI BONG NIIAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
I1UYN CON BAO Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S6: O7-/TB-HDND Con Dáo, ngày 26 tháng 5 näm 2020 

THÔNG BAO 
4 9 •A 7 A 

Ket qua Phien hQp thur 39 cua Thuro'ng triyc HDND huyen 

Can cir Lust t chIrc chInh quyn dja phuong, Lut hoat dng giám sat 
cüa Quc hi và HDND im 2015, các Quy ch lam vic cüa HDND huyn 
Con Dâo khóa XI, nhim kr 2016-2021 và Kê hoach so 07/KH-HDND ngày 
13/5/2020; Sang ngày 25/5/2020, ông Nguyk Hoàng Tüng - BI thu Huyn Uy, 
Chü tjch HDND huyn dä chü tn Phiên hçp thir 39 cüa Thuông trirc HDND 
huyn, vâi 4/5 thành viên Thumg trirc HDND huyn tham dir (vng Ong Cháu 

— 9 P a Vu — Trurnig Ban Phap che HDND huyçn do bgn cong tac khac). Du phien 
hp có ông Lé Van Di'rc — Phó BI thu Thuông tr1rc Huyn üy, ông Lê Van 
Phong - Chü tjch UBND, bà HuS'nh  Th Thanh Lien - Chü tjch Uy ban MTTQ 
Vit Nam huyn, 02 Phó Trueing Ban HDND huyn, Tt tnthng, T phó 5 T 
d.i biu HDND huyn và länh dao CC co quan: Phông Tài nguyen — Môi 
trithng, Phông Tài chInh — K hoch, Phông Ni vi - LDTB và Xã hi, Phông 
Kinh t, Van phông Huyn üy - HDND và UBND huyn. 

Tai Phiên hçp, Thu?rng trirc HDND huyn dâ nghe co quan chuyên mon 
báo cáo giâi trInh, sau do tháo 1un và th6ng tht kt luan  các ni dung, nhu 
sau: 

1. Nôi dung v viêc chun bi cho Ky hop chuyên cüa HBND 
huyên (dw kièn t chic tron thán 6 nâm 2020): 

- Giao Ban Pháp ch HOND huyn: chü dung theo dOi, kim tra các h 
so, thu tic cn thit theo quy djnh sau khi nh.n dugc Th trInh cña Chü tjch 
UBND huyn d nghj triu t.p K' hçp bt thung cüa HDND huyn d tham 
muu cho Thuàng trirc HDND huyn k ban hành Quyt djnh triu tp kS'  hp 
chuyên d (khai mgc lcj) hQp sau 07 ngày k tz't ngày ban hành quyê't djnh triu 
tçp). Chü dng t chüc th,m tra h so, thu tiic v t chi'rc, nhân sir cüa k' hçp. 

• • A• A ¶. 4 A - Giao Ban Kinh te - Xa h9i HBND huycn: Mm Chu dr an Xay dmg 
h thong h tng k5 thut và san 1p mt bang, phân lô crn mc lô K b sung, 
hoàn chinh các báo cáo giâi trInh theo yêu c,u. Chü dOng t chüc th.m tra sau 
khi cia nhn duçxc dÀy dü h so, thu t%Ic cüa 02 d%r an do UBND huyn trInh 
FIDND huyn diu chinh và cho chü truong dÀu ti..r theo luat  djnh. 

2. Thuông trrc FIDND huyn cia thng nhÀt quyt djnh triu t.p k' hop 
thu?mg 1 gitta näm 2020 cüa FIDND huyn trong 03 ngày, dçr kin tin ngày 
22/7/2020 dn ngày 24/7/2020. Do KS'  hop dành thôi gian dê tin hành cong 
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tác kin toàn nhãn sr khi dã có kt qua Dai  hi  dai  biu dãng b huyn nhim 
S A S A .5 F A A .5 ky 2020-2025 nen Thrnmg trirc FIDND huyen thong that rut g9n mc)t so nQi 

dung trmnh bay trirc tip tai  k' h9p thu dir kin Chuong trInh k' h9p do BO 
phn chuyên trách HDND huyn trInh bay tai  phiên hQp. 

- Giao Chánh Van phông Huyn üy - HDND và UBND huyn chü dng 
phi hçip vài các cc' quan có lien quan tham mini cho Thu&ng triic HDND và 
UBND huyn trin khai thirc hin các nOi  dung trên day. 

Thithng trrc HDND huyn thông báo kt qua Phiên h9p thu 39 cUa 
Thuing trrc HDND huyn dn Thu&ng trirc Huyn üy, UBND huyn và Ban 
thithng trirc U' ban MTTQ Vit Nam huyn, các Ban và các vi dai  biu 
HDND huyn, các cc' quan có lien quan d bit và thirc hin./. 

Nri nhn: 
- 1Tr.HU (b/c); 
- UBND, BTTr. MTFQ huyn; 
- Các thành viên TFr. HDND huyn; 
- Các Ban, các TDB. HDND huyn; 
- Các cci 9uan cO lien quan; 
- BAng Cong TTDT cüa HDND huyn; 
- Ltru. 

Nguyn Hoàng Tñng 
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