
HĐND HUYỆN KON RẪY 

THƯỜNG TRỰC HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-HĐND         Kon Rẫy, ngày        tháng      năm     

THÔNG BÁO 
Thời gian, địa điểm tham gia tiếp xúc cử tri 3 cấp  

trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-TTHĐND ngày 13/5/2022 Thường trực 

HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 

2021-2026; 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 16/5/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Thường trực HĐND huyện thông báo thời gian, địa điểm, tham gia tiếp xúc 

cử tri 3 cấp trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ 

thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri: Từ ngày 09/6 – 14/6/2022 (buổi sáng 

bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, buổi chiều bawts đầu lúc 14 giờ 00 phút) tại các xã, thị 

trấn1, cụ thể: 

- Sáng ngày 09/6/2022: Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Pne.  

- Chiều ngày 09/6/2022: Tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đăk Rve.  

- Sáng ngày 10/6/2022: Tiếp xúc cử tri xã Đăk Kôi. 

- Chiều ngày 10/6/2022: Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Ruồng. 

- Chiều ngày 13/6/2022: Tiếp xúc cử tri xã Đăk Tờ Re. 

- Sáng ngày 14/6/2022: Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Tơ Lung. 

- Chiều ngày 14/6/2022: Tiếp xúc cử tri tại xã Tân Lập. 

2. Trong quá trình tiếp xúc cử tri, bên cạnh việc thông báo các nội dung 

theo Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 16/5/2022 của Thường trực HĐND huyện, 

các Tổ đại biểu HĐND huyện Khóa XV cần phân công cho đại biểu của Tổ chủ 

động tìm hiểu, trao đổi với cử tri (nếu còn thời gian thì trực tiếp xuống địa bàn)  

để nắm tình hình thực tế kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi 

đến trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV (nhất là các kiến nghị 

nhiều lần, kéo dài…) của chính quyền, ngành chức năng các cấp, tổng hợp báo 

                                        
(1) Địa điểm tiếp xúc cử tri do Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phối hợp với UBMTTQVN các xã, thị trấn 

chọn lựa và thông báo về Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam 

huyện trước 03 ngày kể từ ngày tổ chức tiếp xúc cử tri tại địa phương  mình (địa điểm tiếp xúc cử tri: Tại Nhà 

văn hóa, Nhà rông hoặc Trung tâm sinh hoạt cộng đồng...của các thôn, làng).  



2 

 
cáo về Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện 

(cùng với báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri)  để biết, theo dõi, giám 

sát theo quy định. 

3. Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 

16/5/2022 của Thường trực HĐND huyện. 

Thường trực HĐND huyện báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, 

chủ động tham dự./. 

Nơi nhận: 
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện; 
- Các Ban của HĐND huyện; 
- UBND huyện; 
- Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện; 
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 
- Thường trực HĐND&UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT.                                                 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
Huỳnh Ngọc Phong 
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