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Dakróng, ngày  A9  tháng 6 nám 2018 

THÔNG BAO 
ng dti biu HDND tinh u'ng cfr tii dja bàn huyn Dakrông 

tip xüc cfr tn trwo'c k' h9p thu 7, HDND tnh khóa VII 

Can cr Lut To chirc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; Lut Mt trn 
TO quc Vit Nam ngày 09/6/2015; Nghj quyêt s 320/NQ-HIDND ngày 20/7/2016 
cüa Thu?mg trrc HDNID tinh v vic thành 1p các T dai  biu HDND tinh khóa 
VII, nhim kS'  2016-2021; Thông báo s 03/TB-HDND-UBMTTQVN ngày 
12/6/2017 cüa Thumg trirc HDND, UBMTTQVN tinh v k hotch tip xüc c1r tn 
truâc và sau kS'  hçp thr 7, HDND tinh khóa VI!. 

Sau khi thng nhtt vi Thuing trirc HDND, UBMTTQVN huyn, T di biu 
HDND tinh irng cr tti dja bàn huyn Dakrông phân cong các di biu trong T 
tiêp xüc cir tn nhu sau: 

1. Thô'i gian, dla  diem: 

TT Tho'i gian Da dim Ni dung Thu biu dij TXCT 

1 Buôi sang 
ngày 22/6/2018 

Tai UBND Xa 
Mo o 

TXCT xã Mo O 
Nguyn Dirc Dung 
Ly Kiêu Van 
H Thj Cam 

2 
Bui chiu 

ngày 22/6/2018 
Tai UBND xã 
Huing Hip 

TXCT xâ 
Hthng Hip 

Ghi chá: - Bui sang, bt dcu tit 08 giô'; 

- Buói chieu, bat da tfr 14 giô'. 

2. To chü'c thiyc hiên: 

a. D nghj UBND huyn phân cong lãnh dao  các cci quan chuyên mon thuc 
UBND huyn tham gia tip xüc cir tn cüng To di biu HDND tinh d giâi trInh 
kin, kin nghj cüa cir tn lien quan dn linh virc phii trách. 

b. Giao UBMTTQVN huyn chi dao  UBMTTQVN các xä thông báo cho 
rng rãi d Cu tn bitt tham dir TXCT. 

c. Dài PT-TH huyn cr phóng viên dua tin các cuc TXCT kjp thii. 



Ly Kiu Van 

2 

Trén day là phân cong cña To dai  biu HDND tinh üng cr tai  dja bàn huyn 
Dakrông tip xiic Cu tn trrnc k' h9p thu 7, HDND tinh khóa VII, d nghj các di 
biu trong T sp xp thii gian d tham d'çr các cuc tip xüc cir tri./. 

Nii nhân: TO TRIJ'ONG 
- Thithng true HDND tinh; 
- Các dai  biêu To dai  biêu HDND tinh t?i  huyn Dakrông; 
- TT HDND, UBND, UBMT huyn; 
- TT HDND, UBND, UBMT các xa, thj trân; 
- Van phông Huyn üy; 
- Van phOng HDND và UBND huyn; 
- Dài PT-TH huyn; 
- Luu: VT. 
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