
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN TRTIC NINH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Trcc Ninh, ngay./15 tháng 11 nám 2021 

GIAY MO'! 
Dir Hi ngh trrc tuyn tip xüc cu tn trtthc ki hçp thfr Tin 

cüa Dii biêu HEDND tinh frng cfr tii huyn Triic Ninh 

Thirc hin K hotch so 254/KH-HDND ngày 27/10/202 1 cüa HDND tinh 
ye vic tiêp x11c cir tn truâc k' h9p thir Tu khóa XIX, nhim kS'  2021-2026; 
Thung tr?c  HDND huyn Trirc Ninh, kInh rnè'i: 

1. Thành phân 
Tui diem cu huyn (phông hQp tril s& UBND huyn) 
- Dai biu tinh môi: Các vj di biu HDND tinh 1rng cü ti huyn Trrc Ninh. 

- Di biu huyn mñ: 

+ Các dng chI Thung tnrc Huyn üy; 

+ Các dng chi lãnh do HDND, lânh dto UBND huyn; 

+ Các dng chI Uy viên Ban ThiRmg vii Huyn üy; 
+Dng chI Thu tru&ng các co quan chuyên mon thuc UBND huyn, các 

doân the chInh tr - xâ hi huyn; 

+ Các dng chI Thuô'ng trirc Uy ban MTTQ Vit Nam huyn; 

+ Các dng chI lãnh do các Ban HDND, Van phông HDND-UBND huyn. 

Ti dim cu các xã, thj trn: Các dng chi Thumg trirc Dãng üy, lAnh 
do HDND, lãnh do UBND,Trung các doàn the, COng chtirc chuyên mon vâ 
di din cir tn cüa dja phuang. 

Dn dr Hi nghj tnrc tuyn tip xüc cr tn tru'rc kr h9p thi.'r Tu cüa Dai  biu 
HDND tinh Nam Dnh khóa XIX, nhiêm kS'  202 1-2026. 

2. Thôi gian: Tr 13 giô 30, ngây 18/11/202 1 (Chiu thr Näm). 

3. Thu'ô'ng tri,rc HDND huyn yêu câu: 
Các Co quan, dan vj theo chüc näng nhim v11 chun bj kin phát biu 

ti Hi nghj. 
Uy ban MTTQ Vit Nam huyn trang trI khánh tit theo quy djnh vâ 

chuân bj các diêu kin phiic viii hi nghj; tOng hç'p kiên kien nghj cüa cr tn và 
kiên phát biêu tui hOi  nghj. 

Van phông HDND- UBND huyn ph& hp vOi các co quan, dan vj lien 
quan kim tra dmmg truyên phát tin hiu, am thanh, hInh ãnh ti diem câu huyn. 

Thuôrng trirc HDND các xã, thj trân phi hçp vói UBND cung cp rn&i 
thành phn cüa dan vj (khong qua 20 dgi biéu), chuân bj các diêu kin và kiên, 
kin nghj tai  hi ngh; kiêm tra duô'ng truyên phát tin hiu, am thanh, hinh ânh 
tai dim câu các xa, thj trân tir 10 gi ngày 18/11/2021. 

S:'/g /GM-HDND 



Trung tam Vin thông Trirc Ninh, Din 1rc Trirc Ninh theo chüc nàng 
dam bão k thut, duông truyên, nguôn din phitc vii Hi ngh. 

KInh mô'i các dgi biJu v dy hói nghj dcy di,, thng thô'i gian, ding thành 
phân và thy'c hin các bin pháp phông, chóng dich Covid-19.t 

Noi nhân: 
- Nhu KInh mô; 
- Cong thông tin din tCr liuyn; 
- Luu: VT. 

TM. THIXiNG TRU'C HDND 
KT. CHU TICH 

U TICH 
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