Sáng ngày 02/6, Thng trc HND huyn Hòa Vang t chc Hi ngh liên tch chun b k hp th 4 HND huyn
khóa X, nhim k 2016-2021. ng chí Trn Vn Trng-Thành y viên, Bí th Huyn y, Ch tch HND huyn ch trì
Hi ngh.
Theo ó, k hp th t HND huyn d kin c tin hành trong 2 ngày t 12 và 13/7/2017, ti hi trng Huyn y. V ni
dung, k hp s xem xét 02 báo cáo, 1 t trình ca Thng trc hi ng nhân dân huyn; 02 báo cáo ca các
Ban Hi ng Nhân dân; 08 báo cáo, 4 t trình ca UBND huyn và 3 báo cáo ca các ngành chc nng:
Tòa án, Vin kim soát và Chi cc Thi hành án dân s huyn; Thông báo ca UBMTTQVN huyn v công
tác tham gia xây dng ng, chính quyn và tng hp nhng ý kin, kin ngh ca c tri trc k hp th 4 HND huyn.
Phát biu kt lun hi ngh, ng chí Trn Vn Trng, Thành y viên, Bí th Huyn y, Ch tch HND huyn thông
nhât ni dung, chng trình k hp. ông thi ngh Thng trc HND, các ban ca HND; UBND huyn và các c
quan n v thuc UBND huyn cng nh các c quan chc nng cn chun b chu áo, k lng các ni dung trình ti k
hp, m bo cht lng, úng thi gian và yêu cu, k hp din ra thành công tt p. ngh y ban MTTQ huyn phi hp
t chc tt các hi ngh tip xúc c tri vi i biu HND huyn. Tip tc i mi, nâng cao cht lng k hp theo hng thit thc,
hiu qu. Bên cnh ó ng chí cng ngh các i biu HND cn c bit chun b chu áo, m bo cht lng ni dung phát
biu, cht vn ti k hp mi i biu HND thc s xng áng là ngi i din cho quyn và li ích chính áng ca c tri.
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