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GIAY TRIU TLP
Ky h9p thir Nht — Hi dng nhãn dan huyên
khóa VIII (nhim kj) 2021-2026)
Kinh gi'ri: Các vi di bi&i HDND huyn khóa VIII.
Can th Luát T chzc chInh quyn dja phwong nãm 2015 và Lut tha di, bd sung
mt so diêu cza Luat TO chüc C'hInh phz và Lut TO chic chinh quyên dja phwang,
Can th Hwóg ddn scf 883/HD-UBTVQHJ4 ngày 02/6/2021 cia Uy ban Thzthng v
Quoc hot ye m5t sO n5i dung ye vic tO chic kj' hQp thi NhOt cza H5i dOng nhán dOn các
cOp nhim /9)2021-2026;
Can cz ket qua phiên hQp Thw&ng trtc HDND huyn ngày 17/6/2021,
Chü tjch HDND huyn khóa VII, nhim kS' 2016-2021 quyt djnh triu tp kSr hp
thr Nhât — HDND huyn khóa VIII (thim k' 202 1-2026), ci the nhtr sau:
1. Thành phn triu tp: Các vj di biu HDND huyn khóa VIII (thim k5' 202 12026).
2. Thôi gian: 01 ngày, ngày 24/6/202 1 (khai mgc vào lüc 08h00').
3. Da dim: Tai Hi tru&ng 19-5 (S 76 ditáng Trcn Hztng Dgo, thj tron Kbang,
huyn Kbang, tinh Gia Lai).
4.
Ni dung kr hçp:
- BAu các cht'rc danh thuOc thni quyn cUa HDND huyën.
- Thông qua các ni dung khãc thuc thin quyn cUa HDND huyn.
5. Thtrô'ng trirc IIDND huyn ngh:
- Các vj dti biu HDND huyn có mt ti trii sr HDND — UBND huyn vào lUc
06h45' ngày 24/6/2021 dê Viêng 1it sT ti nghia trarig lit s và dang htring, dãng hoa ti
Den tuâng nim ha s Ka Nak.
- V trang phi.c diy k5' hçp: D& nghj dti biu nam mc bang phiic veston, deo
cavat; dti biêu nü mc bang phic áø dài truyên thông; di biêu là ngithi dan tOc thiu s
mc bang phic lruyên thông cüa dan tOe mInh; dti biêu thuOc l%re luqng vu bang mc
bang phiic ngành.
- V tài hiu k' hçp: s duge däng tãi len Cng thông tin din tCr huyn Kbang, dja
chi: kbang.gialai.gov.vn (Miic tài lieu kS' h9p HDND huyn). D nghj các dti biu tir tãi
van ban d nghiên ciru, không gui van ban giy.
NhIn duqc giy triu tap, d nghj các vi di biu I-IDND huyn s&p xp cong vic
v di,r h9p day dU, dung thii gian và dja diem nêu trên./.
Not nh2n:
- Nhu kInh güi;
- 'FT FIDND huyn;
- VAn phông Huyn u;
- VAn phöng HDND-UBND huyn;
- Lru VT, TH, VP.
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