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KE HOICH
To chfrc K' hop thfr Mtrô'i Mt
H9i dong nhan dan tinh Khoa VI, Nhiem ky 2016 — 2021

Can cr Lu.t T chirc chInh quyn dja phuong nàm 2015;
Can ci.r Nghj quyt s 45/NQ-HDND ngày 14/12/2018 cUa HIDND tinh v&
k hoch t chrc các k' h9p thuông 1 HDND tinh Ba RIa-Vung Tàu näm 2019,
Thu&ng trirc HDND tinh xây dimg k hoch t ch(rc KS' h9p thir Mu&i MetHDND tinh Khoa VI, Nhim k5' 20 16-2021, nhu sau:
I. MIUC DICH, YEU CAU
1. Muc dIch:
Tai k5' h9p HDND tinh së thào 1un, quyt djnh mt s chü truong quaii
tr9ng theo d nghj cüa UBND tinh; dng thii thrc hin cong tác kin ton nhn
si.r cüa Ban Van hóa-Xã hi HDND nhm dáp üng yêu cu nhim vi trong thôi
gian tri.
2. Yêu cãu:
Cong tác t chüc k5' h9p, chun bj các h so, tài 1iu ti k5' hçp chu dáo,
dung thèi gian theo quy djnh.
II. NQI DUNG, THANH PHAN, THOI GIAN vA DA DIEM
1. Ni dung:
- Thông qua mt s Th trInh theo d nghj cüa UBND tinh.
- Thông qua To trInh v min nhim và bu b sung chüc danh Phó truOng
Ban Van hóa-Xã hôi HDND tinh.
2. Thành phn:
- ThuOng trirc HDND tinE.
- Dai biu I-IIDND tinh.
- Lãnh dao Doàn Dai biu Quc hôi tinh.
- Dai diên lãnh dao UBND tinh.
- D?i din Ban ThuOng trirc Uy ban MTTQ Vit Nam tinh.
- Van phông HDND tinE; Van phông UBND tinh.

- Các S&, ban, ngành có lien quan dn ni dung Tô trInh.
- Mñ Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh; Báo Ba Rja — Vüng Thu dir và
thxa tin.
3. Thô'i gian và dja dim:
- Thôi gian: 01 bui (sang thfr ha, ngày 26/3/2019). B.t c1u tir liic 08h00
phñt.
- Dja dim: Hi tnring B, Trung tam Hành chInh-ChInh tr tinh.
(Sal] Du-&ng Trwàng Chinh, phiông Phithc Trung, thành pho' Ba Rja,).
Ill. TO CH11C THU'C HIN
1. Thithng trrc FIDND tinh: Chü trI, phi hqp vi UBND tirth tã chirc tt
KS'hQp.
2. UBND tinh: Chi dao Van phông UBND tinh, các Si, ngành lien quan
chu.n bj dy dü h so, tài lieu trInh kS' h9p dung th&i gian quy djnh.
3. Các Ban HDND tinh: Xây drng k hoch th.m tra và báo cáo k& qua
dn Thu&ng trirc HDND tinh theo thô'i gian quy djnh.
4. Van phong HDND tinh:
- Chun bj các tài 1iu lien quan dn k' hgp trmnh Thu?mg trrc HDND tinh
xem xét, quyt djnh vào ngày 22/03/2019, ci th:
+ Xây drng kjch bàn, chizong trInh chi tit kS' hçp.
+ Dr ti-u kinh phi, chu.n b tEa cong tác hau cn phiic vii k' h9p.
- Giri QuyEa djnh triu tp và chiiong trmnh k' h9p gCri dn di biu HDND
tinh tnxic ngày 15/3/2019.
- Hoàn thành hE so k' hçp truâc ngày 02/4/2019.
Trên day là K hoach tE chirc K' h9p thu Mu?yi Môt - I-IDND tinh Khóa VI,
Nhiém k' 2016-2021.!.
Noinhin:
- U' ban TVQH (b/c);
- Van phông Chinh phü (b/c);
- Thuing trc Tinh üy (b/c);
- Thu&ng trrc HDND tinh;
- UBND tinh; MT1'QVN tinh;
- Các Ban HDND tinh;
- Dai biêu HDND tinh;
- Van phông HDND tinh;
- VAn phông UBND tinh;
- Báo Ba Rja-Vung Tàu, Dài PT-TH tinh;
- Urn: VT,TH.
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