
HĐND TỈNH BẮC KẠN 

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH  

VÀ HĐND TỈNH      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-CTHĐND 

V/v thông báo hoạt động của Trang   

thông tin Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn 

Bắc Kạn, ngày       tháng 03 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các 

huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các 

xã, phường, thị trấn. 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, thời gian qua, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tiến hành nâng cấp Trang thông tin điện tử 

HĐND tỉnh thành: Trang thông tin Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn nhằm cung 

cấp thông tin chính thức, công khai về các hoạt động của Đoàn ĐBQH và 

HĐND các cấp của tỉnh Bắc Kạn trên mạng Internet. Trang thông tin Đại biểu 

dân cử tỉnh Bắc Kạn chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/02/2021 tại địa chỉ: 

https://dbdc.backan.gov.vn. 

Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh tại địa chỉ 

https://hdnd.backan.gov.vn đã dừng hoạt động kể từ ngày 09/02/2021. Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo đến các Ban HĐND, các vị đại 

biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường 

trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố và Thường trực 

HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường, thị trấn biết, để truy cập khai 

thác thông tin./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- LĐVP; 

- Các Phòng thuộc Văn phòng; 

- Báo Bắc Kạn; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, Sa. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Dũng 
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