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S:
/HDND
V/v tip xi'ic cCr tn truOc kS' h9p thi'r 6
HDND thành phô khoá XVI

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - jlanh phüc
Ccu ciáy, ngày Otháng £ näm 2022

Kmnhgiii:
- Thung trirc On üy, HDND, UBND, UB M1TQ Vit Nam qun;
- Lãnh dao các Ban HDND q4n;
- Lãnh dao các phông, ban, ngành, doàn the, dn v thuc q4n;
- Thuông trçrc Dãng ui', Chü tjch UBND, ChU tjch UST ban
MTTQ Vit Nam các plur&ng.
Thrc hin Van ban s6 102/HDND-VP ngày 03 /6/2022 cüa HDND thành
ph Ha Ni v vic phân Cong dci và däng 1ch TXCT cüa DB HDND thành ph
tnróc k h9p thu 6 HDNI thành phé.
Thuông trrc HDND qun thng nht vâi UBND, Ban Thuing trirc U'
ban MTTQ Vit Nam qun C.0 Gi.y và T di biki HDND thành ph t ch(rc
bui tip xi1c vài cü tn qu.n Cu Giy truOc k' h9p thir 6 HDND thành ph
khoá XVI, cii th nhu sau:
I. TH€I GIAN, NA DIEM
1. Thô'i gian: 14 gi 00' ngày 14/6/2022 (thu Ba).
2. Dja 1iêm: Hi truô'ng - Trii sô HDND và UBND qu.n Câu Gi.y (so 36
duông Cu Giy, phu?ing Quan Hoa, quân C.0 Giy).
II. NQI DUNG, CHI.YONG TRINH TIEP XUC CIJ' TRI
1. Di din Ban Thumg tr1rc UST ban MTTQ Vit Nam qun tuyên b6 1
do, gii thiu di biu và diu hãnh hi nghj.
2. Di biki HDND Thành ph6 báo cáo vOi cü tn v:
- Thông báo v dci kin ni dung, thai gian Kr h9p thir 6 HOND thành ph&
- Báo cáo tInh hInh thixc hin nhim v11 phát trin kinh t - xâ hi 6 tháng
du nàm 2022 và nhim vi trçng tam 6 tháng cui näm 2022 ciia thành ph6.
- Báo cáo cüa UBND thành ph trã Ru kin, kin nghj cüa cir tn trrnc
và sau hçp thr 5 HDND thành ph khóa XVI (nhig kiê'n nghj chung và kiê'n
ngh/ lien quan din d.ia phwo'ng).
3. C tn phát biu, trao d& kin vol Dai biu BDND thành ph& 'tp
trung vào nhImg vdn d lien quan dIn nQi dung kj) hQp và nhi7rng vdn al thu7c
thim quyn giái quyê't theo phán cá'p cia dgi bié'u HDND Thành pho).
4. Di din UBND thành ph& các ecu quan, t chOc lien quan và qi4n phát
biu, trâ 1?ui nhüiig vn d cü tn nêu thuc thm quyn.
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5. Di din T d.i biu HDND thành pM phát biu, tip thu kin, kin
nghj cña cü tn.
6. Di din Ban Thuing trrc Uy ban MTTQ Vit Nam qi4n phát biêu két
thüc Hi nghj.
Ill. THANH PHAN
- Cp qun:
+ D.i biu HDND qun Câu Giây;
+ Di din Thithng trrc Qun uSr, HDND, UBND, Uy ban MflQ Vit
Nam, các Ban Dáng, doàn th và mt s phông, ban, ngành, co quan, don vj,
trithng hçc dóng trên dja bàn qun.
- Cp phithng:
+ BI thu Dàng ur, Chü tjch UBND, Chü tjch Ur ban MTTQ Vit Nam
các phithng; m6i phung mi dai din 07 cir tn tham dr (cac dgi biu tham d
dam báo các yêu cu vphông chdng djch bnh COVID-19,).
IV. TO CHI5'C THTXC HIN
1.Van phông HDND vâ TJBND qu.n
Chun bj tài 1iu, kinh phi, ch d, Ca sâ 4t cht trang thi& bj; th1rc hin
don, tip dai biu và khách mi dam bâo hi nghj duçic din ra chu dáo. B tn
khu vçrc dai biu, cü tn theo tfrng don vj.
Phi hçp vói các don vj lien quan thirc hin t& các bin pháp phOng,
cMng djch bnh COVID-19 theo các ni dung chi do cüa Trung uong, Thành
phéi, qun dam bão an toãn, hiu qua trong vic t chiic hi nghj Tip xi1c cii tn.
Lien h, m&i các cci quan báo, dài dn dua tin.
2. Các Ban HDND qun
Ban Kinh t - Xã hi FIDND qun: Ph& hçp vth Van phOng FIDND và
1JBND qun kim tra co th vt ch.t, trang thit bj; don, tip di biu và khách mM.
Ban Pháp ch H1END qun: PMi hçTp vâi các phumg trong vic rà soát,
l.p danh sách cir tn và n&m b.t tlnh hInh cü tn tham dir Hi ngh.
3. Cong an qun
fàm bâo an ninh trt tir, an toàn giao thông, t chüc cong tác nm tInh
hInh chung trên dja bàn và d.i biu tip xüc ci'r tn.
Xây drng phucing an phân cong lirc luçing trrc phOng cháy chCta cháy
trong và ngoài khu vrc tiêp XÜC clr tn.
4. Trung tarn Y t qu1i
Chun bj dy dü trang thit bj, phân cOng can b kim soát djch bnh
COVID-19 theo quy djnh. Cir can b trirc xü l các tInh hung phát sinh khi
can thi&.
Chü trI, ph& hçip vâi VAn phOng HDND và UBND qun trong vic thirc
hin các bin pháp phOng, cMng djch bnh COVID- 19.
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5. Phông Van hóa và Thông tin qun
Phi hcip vâi các phithng thrc hin cong the tuyên truyn; thông báo trén
Cng thông tin din tü tha qun d c1r tn và Nhân dan &rçic bik
6. Cong ty Din lire Cu Giy
Phân cong can bO trçrc, dam bão ngun din phic vi hi ngh và x 1 sir
c v din khi phát sinh trong thai gian tip xác cir tn.
7. Các phtrông
Chü dng nni bt tInh hmnh, dtr 1un trong NIiân dan và cCr tn, phi hçip
x 1 và báo cáo kjp thii v Thuô'ng tr%Tc HDND qun; Lp danh sách Va miii
dai din các cCr tn tham dir Hi nghj, dam báo s krçing dai biki tham d va
tham gia kiin dUng thm quyn cüa thành ph& thông báo rng räi d Nhân
dan bitt.
Thu&ng trirc HDND qun yêu cu lânh dao the phông, ban, dan vj, các
phixng thuc qun nghiêm tiic thrc hin các ni dung trên; kjp thai báo cáo
Thixàng trrc HDND qun nu có vn d phát sinh.I.
No'i nhin:
- Nhtr trn;
- Luu: VT.
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