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QUOC HOT HOA XV 
DOAN BA! BIEU QUOC HQI 

TINH HA GIANG 

S: 5S /DDBQH-VP 
V/v Gfri thông báo kêt qua Ira i&i 

kinngh cüactri sauK'h9pthüNhât 
Quôc hOi  khóa XV 

CQNG HOA xA HOI cim NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Ttr do - Hnh phIic 

Ha Giang, ngày Of tháng 9 nám 2022 

KInh giri: 
- Ththng tn1c HDND, Thithng tri1c UBND các huyn, Thành phô; 
- U ban Mt trn To quôc xã Nm Djch, huyn Hoàng Su Phi. 

Sau Kr  h9p thr Nht, Quc hi khóa XV, Doàn dai  biu Quc hOi  khóa )(V 
tinh Ha Giang dã tiêp xüc ci'r tn ti xã Nm Djch, huyn Hoãng Su PhI. Ti buôi tip 
xüc, cr tn kiên nghj: Xem xét ghép 1 so Hi dc thU cap Huyn vào các co quan nhà 
nithc dam bão b may tinh gçn, theo hi.thng kiêm nhim: Hi khuyên h9c nhp vào 
Phông Giáo d1ic do tao; Hi Dông y nh.p vào Bnh vin; Hi Ngithi cao tuôi nhp 
vào Uy ban MTTQ; Hi chat dc da cam nhp vào Hi Ciru chiên binh. 

Doàn di biu Quc hi khóa XV tinh Ha Giang dâ tip thu kin cUa ci:r tn 
và tong hcip kiên nghj gUi Ban Dan nguyen, UST ban Thii?xng v11 Quôc hi. 

Doàn di biu Qu& hi khóa XV tinh Ha Giang nhn duqc Van bàn s 
4222/BNV-TCCB, ngày 30/8/2022 cUa B Ni vi "V/v trá lô'i kiên nghj ctt tn". 

Doàn dai  biu Quc hi khoá XV tinh Ha Giang thông báo kt qua trâ Rn kin 
nhi CU tn cUa B Ni vi (phó to kern theo van ban nay), gUi den Thi.rmg trirc Hi 
dông nhân dan, U' ban nhãn dan các huyn, Thành phô và U ban M.t trn To quôc 
xã Nm Djch, huyn Hoãng Su PhI thông báo cho cU tn ducrc biêt./. 

Noi nhin: 
- Nhu trén. 
- Các vj DBQH Doàn HG; 
- Thng trirc HDND, UBND tinh; 
- LDVP Doàn DBQH và HDND tinh; 
- Sâ Ni viii; 
- LD, CV phông CTQH, CTHDND; 
-FITI-CB, VPUBND tinh (däng tái 

trên Trang ITDTDBND); 
-Liru:VT. 

Thào Thj Lien 
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BO NQI VU CQNG HOA xA 1101 CilU NGHIA VIET NAM 

Bc 1p - Tr do - 1Iinh phüc 

S6:4222 tBNV-TCBC 
V/vtrãleikiénnghjcUaccrtri 
gCri tot Qu6c hi tnràc kS hçp 

thir3,Qu6chOikhOaXV 

   

Ha Ni, ngày 30 tháng 08 nám 2022 

Kmnh gCri: Doàn Dai  biu Qu6c hi tinh Ha Giang, 

B Ni viii nhn duçc kin nghj cüa cCr tn tlnh Ha Giang do Ban Dan 
nguyen thuc Uy ban Thithng vi Quc hi chuy&i dn theo Vn bàn st 
4871BDN ngày 14/6/2022 v&i nOi dung kMn ngh  n1nr sau: 

"D ngh xem xét ghép mt s6 Hi dc thu c.p Huyn vào các cci quan 
nhà nixc dam bão b may tinh gçn, theo huàng kiêm nhim: Hi khuyn hçc 
nhp vao Phông Giáo dçic và. Dào tao; HQi Dông y nhp vào Bnh vin; HQi 
Ngithi cao tuôi nhp vào Uy ban M.t trn th qu&; Hi Chit dc da cam nhp 
vào HOi  Ciju chiên binh" (Câu so 101). 

BONOiviixintrãRiinhi.rsau: 

1. Hi Khuy&a h9c, Hi Dông y, H,i Ngithi cao tui là các t chic hGi 
duçic thãnh lip, to chirc và ho,t dng theo quy djnh t?i Nghj djnh s 
45/2010/ND-CP ngày 21/4/2010 cüa Cbinh phii quy dnh ye to chüc, ho?t dng 
Va quan 1 hi. Thea do, các to chüc nay không cing h thông, không tiro'ng dông 
ye chirc nang, nhiem  vii và khác nhau ye co ché to chirc, hoat dng so vài các ca 
quan nhi.r: Phông Giáo dic va Dào to (ca quan chuyên mon thuc üy ban than 
dan  cap huyên), Bênh viên (dcm vi six nghiep), Mat trân To quôc Viêt Nam (hen 
hiep chfnh tn) Do do, vic de xut ghep Hôi khuyen hoc vào Thông Giáo duc Va. 
Dao tao; H91 Dong y vao Bçnh vin; H91 Ngirai cao tuol vao Uy ban M.t trn to 
quOc là chuza phil hgp. 

2. Hôi CMt dôc da cam và Hôi Cixu chin binh là hai th chfrc hi có ton 
clii, miic dich, phm vi ho?.t dng và dOi tixçrng tham gia khác nhau nên vic d 
xuât ghép HOi  Chat  dOe  da cam vào HOi  Cim chiên binh là chixa phil hqp. 

Trên day là kin cila BO NOi vi di vOi kin ngh ci:ia clr tn tinh Ha 
Giang, Iran tr9ng got tot Doàn Di biêu Quôc hci tinE Ha Giang dê trã lot cil tn.!. 

No'i nhn: 

- Nhu trên; 
- Van phàng Quôc hôi; 
- Ban Dn nguyen thuc UBTVQH; / 
- Trizäng ctoàn DBQH tinh Ha Giang; / 
- Bi tnrâng; 
- U Nguyn Trpng Tha 
- LuLl: VT, VP (TKTH), TCBC. Trung tam iT 
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