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UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG

CONG HOA xA UQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy (10 - Hnh phüc

S31 /UBND-KTTH
V/v phic vii k' hQp HDND
huyn lan thi:r 7 khOa XII,
nhiërn kS' 2021 - 2026

Minh Long, ngày 06 tháng 7 näm 2022

KInh gui:
- Các co' quan, don vj chuyên rnôn;
- Trung tam Truyên thông - VH - TT huyn;
- Cong an huyn;
- VAn phông huyn.
Trên co sâ dé nghj cüa Thu'ông trirc I-IDND huyn v phôi hçip to chüc k'
hçp 1n thu 7 (kS' hpp thuông l giQ'a nAm 2022) cüa HDND huyn khóa XII,
nhim kS' 2021 - 2026 (02 ngày, tir ngày 14 - 15/7/2022). UBND huyn yêu câu
các phOng ban, don vj thirc hin các nhirn vii sau:
1. Van phông huyn
- Phát hành giy mii, photo, dóng tp tài lieu phiic vi k' hçp;
- Don tip, cp tài 1itu cho di biu
phiic vi Hi nghj.

d1r

h9p và các diu kiin ctn thi& khác

2. Trung tam Truyn thông - VAn hóa - The thao huyn
- T chirc phic vi am thanh và phát song trirc tip k' h9p thu 7 (kS' hpp
ththng 1 gira nãm 2022).
- Tuyên truyn kS' h9p bang BAng led din tü' ti Cong Huyn üy - HDND
- UBND huyn.
3. Cong an huyn: Phân Cong Cfl b bão v dAm bAo an ninh trt t11 ncii
diên ra kS' hçp ti Hi truäng 17/8. Thai gian bAt dâu trrc tt'r 07 gi?r 00 phüt
ngày 14/7/2022.
4. Các co' quail, do'n v chuyn môn: Dung vào lüc 15 gi 30 phüt, ngAy
13/7/2022 to chirc d9n v sinh xung quanh khu virc Huyn üy - I-IDND - UBND
huyn.
D nghj các Ca quan, dun vj phi hcip triên khai thirc hin nghiêm tüc ni
dung vAn bAn nAy.!.
No'i n/ian:

- Nhu trêii;
- TT Huyn üy;
TT HDND huyti (Báo cáo);
- CT, PCI UBND huyn;
- VP: C, PCVP, CVTH;
- Li.ru: VT.
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