1101 DONG NHAN DAN
QUAN CAU GIAY

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA Y11tT NAM

S: .6/HDND-VP
V/v th chirc tip the ci'x tn trtxâc
krh9p thr 3, QuochOikhoáXV

Cu Giây, ngày oil tháng 4 nám 2022

Dc 1p - Tir do - Hinh phiic

KInh gri: - Thumg trirc BDND, UBND, UB MTTQ Vit Nain qun;
- Các Ban HDND,Van phông BDND và UBND qun;
- Các phông, ban, ngành, doàn th, dan v thuc qun;
- Thuông trçic Dang üy, UBND, UB MTFQ VitNam các phu?ing.
Thc hin Cong vn s 47IDDBQH-VP ngày 19/4/2022 cüa Doàn di
biu Quc hi thành ph Ha Ni v v.ic t chrc tip xüc ci'x fri trtxâc kr h9p
thir 3, Quc hi khoá XV.
Doàn DBQH thành ph6 Ha Ni t chirc tip xüc cir tn truóc kSr h9p thr 3
Mng hi.nh thüc trrc tip kt hcrp trirc tuyn. Dan vj b.0 cir s 3 th chüc 01 hi
nghj tip xitc cir fri 1ric tuyn d các vj Di biu Quc hQi thãnh ph Ha Ni
tip xüc vói cir tn, dim c.0 chmnh dt t.i trii si HDND - UBND qun Cu Giy
•duçic kt ni triic tuyn vâi dim cu qun Thanh Xuãn, qun Nam Tir Liêm và
UBND phu&ng thuOc các qun, ii th thu sau:
1. I1Inh thirc t chfrc: duccc thc hin bng hiiih thüc trirc tip kt hcip
trrc tuyên.
2. ThM gian: 08h00' ngày 28/4/2022 (thir Nm).
3.Dadim:
•
3.1. Tjti diem cn chInh; Dim cu qun Cu Giy Hi trithng Trii s&
REND - 'UBND qun Cu GiLy).
3.2. T3i diem cu tric tuyn:
- Cp qun: qun Thanh Xun; Qun Nani Th Liêm;
- Cp phu?mg: UBND các phuing qun Cu Giy; qun Thanh Xuãn; qun
Nam Tir Liêm.
4. Thành phn:
4.1. Cp q4n: Dii ti dimc.0 Hi truông UBND qun (So 36 du&ng
Cu Giy, phung Quan Hoa, qun Cu Giy, Ha Ni). Thành phân gôm:
- Di din Thithng trçrc Quãn u, BDND,'UBND, UB. MTTQ Vit Nam,
các Ban Dãng, Ban BDND q4n, doàn th và mOt s phông, ban, ngãnh, Ca
quan, dan vj, trtxàng h9c dong trén dja bàn qun.
4.2. Cap phithng: D ti di&n c.0 UBND các phuing. Thãnh phãn gOm:
- Di din Thung tnic Dãng ur, TJBND, UB. MTTQ Vit Nam phu&ng.
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-Didinci:rtrikhudncu: 1Odibiu(1m:mnhitngc'irtrichixadi
tip xñc vài Di biu Quc hi, dii din các giâi, the thành phn kinh t trên dja
bàn phithng).
5. To chfrc thirc hiên
5.1. Vánphbng HDND và UBND qu(mn
Chun bj tài 1iu, kinh phI, ch do, Ca sO' 4t cht trang thiát bj; thirc hin
don, tip di bi&i và khách mO'i dam báo hi nghj duqc din ra chu dáo. B trI
khu vic di biu, cr tn theo trng dan vj.
Phi hçp vói Ban Thithng trirc U' ban MTTQ Vit Nam qun tong hcTp
các kin nghj ccr tn d diu hành tai k' h9p và báo cáo k& qua theo quy dnh.
Phi hçip vâi các dan vj lien quan thirc hin t& các bin pháp phOng,
chng djch bnh COVID-19 theo các ni dung chi dto ca Trung ucing, Thành
ph& Qun dam báo an toàn, hiu qua trong vic th chirc hi nghj Tip xñc cü fri.
Lien h, mO'i các co quan báo, di dn dua tin.
5.2. Các Ban HDND qun
Phi hçip vO'i Vthi phOng BDND vâ UBND qun don tiép dii biêu Va
chuan bt the diêu kin ãê phçic viii hOi nghj tiêp xitc c1T fri.
Phi hçip vO'i the phuO'ng va U ban MTTQ Vit Nam qun nm bat tInh
hInhduhiãncfiacO'tnivàNhãndan.
5.3. Cong an qumn
Dam báo an ninh trt tir, an toàn giao thông, t chüc cong tác nm tInh hmnh
chung ti khu vçrc tip xüc ci:r tn, du 1un trong Nhân dan trên dja bàn qun.
Xây dimg phuang an phãn cOng 1irc 1irçing ti-crc phOng cháy chüa cháy
trong Va ngoài khu vrc tiêp xiic cr fri.
5.4. Trung tam Y tl qumn
Chun bi dy dü trang thit bit, phân cong can b kim soát djch bnh
COVID-19 theo quy djnh. Cu can b trxc xiI 1 các tInh hung phát sinh khi
cn thi&.
Chñ tn, phi hqp vói Van phOng HDND và UBND qun trong vic thçrc
hin cáe bin pháp phOng, ch&ig djch bnh COViID-19.
5.5. Cong ty Dzn l?c Cau Giay
Phân cong can b trrc, dam bã.o ngun din phcic vii hOi ngh và xCri) SiI
c v din khi .phát sinh trong thO'i gian tip xlic c'Ci tri.
5.6. Phbng Van hóa và Thông tin
Phi hçip vOi các phuO'ng thiic hin cong tác tuyên truyn tnuâc và sau hOi
nghj tip xá.c c tn; thông báo trên cng thông tin din tO' cña qun d cCr t và
N]aãn dan duqc bi&.
5.7. Cdc phw?ing
D nghj ThuO'ng trçrc Dãng üy, UBND, UB.MTTQ Vit Nam the phuO'ng
nghiêm tO'c thc hin các nOi dung sau:
A
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- L.p danh sách di biu tham di gCri v Vn phàng HDND và UBND
qun qua dja chi email vanphong caugiayhanoi.gov.vn (Thông tin lien h D/c
NguyênDlnh Chiên, SDT 0988 159286).
- Tng hqp các kin phát biu và dng k vói Ban T chüc qua Ban
Thithng trtrc TJB.MTTQ Vit Nam qun (km chi dàng k) các kin theo dáng
thni quyn giãi quyt câa Quc hi).
- Phi hqp vâi Vn phông HDND và UBND qun b trI hi trithng, dam
bào k5 thu.t, dithng truyn phic v1i tip xác cir fri trirc tuyên ti các diem c.u.
- ChCi dng miii các c1r fri tham di:i t.i các dim CU.
- Thcrc hin nghiêm tüc quy djnh ye cong tác phông chông CO\TID-19.
- B trI maket hi nghj theo mu tai các dim cu:
DOAN BA! BIEU QUOC 1101 TB NTI P110 HA NQI
1101 NGIIE
BA! BIEU QUOC HQI TIEP XUC C1 TRI
TRU'OC KY HQP TH(r BA, QUOC uQI KEIOA xv
ngày .. . . tháng ... .nám 2022
5.8. Ban Thwô7zg tr(tc Uj ban MTTQ Vi1 Nam qujin
- Phãn cong 1rih do chü trI hi nghj theo quy djnh.
- Chü dng lien h, phi vài USr ban MTTQ Vit Nam qun Thanh Xuân,
qun Nam Tui Liêm và các dcn vj thuc qu.n d nm b&t, tip nhn các kin,
hen ngh cita cir tn truàc và frong th?i gian tip xüc ci:r fri d dam báo hi ngh
tiêp xüc cü fri dt kt qua.!.
No'inh2n:
- Nhu trên;
- Van phông Doàn DBQH-HDND IP HI Ni;
- Thng trirc Quãn y;
- Lmi: VT.

TM. TIIIJ'ONG TRU'C HQI BONG NHAN DAN
dc TICH
U TICH

Ltroiig Mu Hung

