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      UBND HUYỆN KON RẪY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM VH-TT-DL&TT 

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:    /TB-VHTTDL&TT                   Kon Rẫy, ngày    tháng     năm  

 

THÔNG BÁO 
Mở chuyên mục CÔNG DÂN – DOANH NGHIỆP 

 
 Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn. 

 

Trang thông tin điện tử (TTĐT) huyện được khởi tạo lại vào tháng 2/2021 

nhằm đáp ứng sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND và chỉ đạo, điều hành của 

UBND huyện trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Ngoài ra Trang TTĐT huyện còn phản ánh tình hình kinh tế - chính trị, an 

ninh – quốc phòng; văn hóa – xã hội… ; các gương điển hình tiên tiến và các 

chuyên trang – chuyên mục để làm cầu nối giữa Doanh nghiệp, Nhân dân với 

cấp ủy và chính quyền địa phương. 

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua một số Chuyên mục liên quan đến 

người dân, doanh nghiệp và một số cơ quan hành chính chưa được khai thác có 

hiệu quả trong đó có chuyên mục CÔNG DÂN HỎI. 

Để thực hiện tốt công tác điều hành của UBND huyện. Kể từ ngày 

15/8/2022 Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông mở chuyên 

mục CÔNG DÂN – DOANH NGHIÊP  trên Trang TTĐT huyện Kon Rẫy (địa 

chỉ: konray.kontum.gov) để tiếp nhận các ý kiến của người dân, doanh nghiệp 

liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội gửi các cơ quan chức năng trả lời. 

Mọi ý kiến của công dân, doanh nghiêp sẽ được phân tích, đánh giá, kiểm 

chứng trước khi đăng trên Trang TTĐT và gửi các cơ quan chức năng trả lời 

theo quy định. 

 Vậy Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện 

thông báo tới các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn biết./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND huyện (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 

- Trang TTĐT (t/h); 

- Lưu: VT  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Minh Quang 
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