
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

                        

THÔNG BÁO 

V/v tham dự buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV 

của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum 

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-ĐĐBQH ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc 

hội khóa XV (Gửi Kế hoạch kèm theo). 

UBND huyện thông báo và kính mời: Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực 

HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn 

vị thuộc UBND huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy, Công ty 

TNHH MTV Lâm Nghiệp Kon Rẫy, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm Y tế, Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Điện lực Kon Rẫy; Chi Cục thuế Khu vực số 01 huyện; 

đại diện Đảng ủy, HĐND&UBND, UBMTTQVN, cán bộ, nhân dân, chiến sĩ đóng chân 

trên địa bàn xã Đăk Pne tham gia cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp 

xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:  

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 05/10/2022 (Thứ Tư). 

2. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa xã Đăk Pne. 

* Ghi chú: 

- Đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị phải thực hiện việc đeo khẩu trang theo 

quy định. 

- Đề nghị UBND xã Đăk Pne trang trí Hội trường theo hướng dẫn của Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 tại Hội nghị tiếp xúc cử tri và các điều kiện cần thiết khác. 

- Thông báo này thay cho giấy mời. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo và kính mời các đồng chí tham dự./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;  

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- BTT UBMTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Hạt Kiểm lâm, Công an, Ban CHQS,                                                            
Trung tâm Y tế huyện, Điện lực huyện, 

VP ĐK đất đai huyện, Chi Cục thuế khu vực số 01,  

Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy, 

Công ty TNHH MTV LN Kon Rẫy;                                                                                  

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Đăk Pne; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện (đưa tin);  

- Lãnh VP và các CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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