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GIAY TRI1U TiP
K' hçp thu Mtrô'i bay (Tng kt nhim kr) — Hi d1ng nhân dan huyn
khóa VII (nhiçA,n kj' 2016- 2021)
Kinh gài: Các vj dai biu HDND huyn khóa VII.
Cän cá Lut Td chjc chmnh quyn a'ja phu'crng näm 2015 và Lut tha ddi, ho'
sung mç't so theu cua Lugt To chzic Chznh phu va Lugt To chu'c chznh quyen d1a
phwong,
Can ci Quychê' hoçztd$ng ciaHDND huj4n và Quychdpbdi hcip chuá'n bj
và tO chic các k5' hQp Hi dOng nhán dan huyn khóa VII ('nhim k5' 2016-2021);
Can ci kit qith HQ1 nghj lien tjch ngày 22/3/2021,
ThuO'ng tr1rc HDND huyn quyt djnh triu tp k' h9p thir Mdii bay (Tng
k& nhim kr) — HDND huyn khóa VII (nhim kS' 2016- 2021), C11 the nhu sau:
1. Thành phn triu tp: Các vj di biêu HDND huyn khóa VII (nhirn kS'
2016-202 1).
2. Thô'i gian: Bt d.0 vào inc 14h00' ngày 15/4/202 1 (C'hiu thiNám).
3. Ba dim: Ti Hi truông 19-5 (So 76 ththng Trá'n Hu-ng Dço, thj trcfn
Kbang, huyçn Kbang, tinh Gia Lai).
4. Nii dung kr hçp:
- Xem xét các báo cáo cong tác nhirn kS' cüa Thithng trçrc HDND, UBND,
các Ban HDND, Toà n nhn dan, Vin kim sat nhân dan huyn- Xern xét, thông qua mt s ni dung do UBND huyn trInh.
- Khen thu&ng ho.t dng HDND nhim kS' 2016 - 2021.
5. Thu'ô'ng trçc HDND huyn

ngbj:

- Các vj dai biu HDND huyn có m.t tai tr s& I-IDND — UBND huyn vào
1ic 13h00' ngày 15/4/2021 dê dâng hiiong, dâng hoa ti Den tuông nim li& s Ka
Nák.
- V trang phijc dir k5' hQp: D nghj dibiêunam nic trang phic veston,
deo cavat; di biêu n rnc trang phiic áo dài truyên thông; daibiêu là ngi.thi dan tôc
thiêu s mc trang phiic truyên thông cüa dan tc mInh; dai biêu thuc luc lucmg vu
trang inc trang phiic ngành.

- V tài Iiu kSr hçp: sê duqc dng tài len Trang thông tin din tü huyn
Kbapg d'a chi kbang g'aiai govv (Muc tai hê Icy hop HDND hun' Dê nghi
các di biu tçr tãi van bàn d nghiên cfru, không gCri van bàn giy.
- Van phông HDND-UBND huyn b tn xe d dua don dai biu HDND
huyn thc hin dâng huo'ng, dâng hoa tti Dn tu&ng nim 1it s5 Ka Nák.
- Phông Lao dng Thuang binh và Xã hi chu.n bj 01 vOng hoa, nhang den,
am 1, ba dài và các diu kin khác có lien quan phiic viii L dâng hisong, dâng hoa
tai Dn tu&ng nim 1it s5 Ka Nák.
- Cong an huyn: Ci:r 02 dng chI nâng vông hoa và b trI hrc lugng cOng an
giao thông phxc v11 trong thôi gian t chüc L dâng hi.ro'ng, dâng hoa tai Dn tithng
niêm liêt s Ka Nák.
Nhn duçic giy triu tap, d nghj các v di biu HDND huyn s.p xp cong
viêc ye dir hop day du, dung thoi gian va dia diem nêu trên /
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