
HĐND HUYỆN KON RẪY 

THƯỜNG TRỰC HĐND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /HĐND-TH 
V/v điều chỉnh thời gian tiếp 

xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 

HĐND huyện Khóa XV, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

 Kon Rẫy, ngày       tháng       năm   

 

Kính gửi:  

 - UBND huyện;       

 - Ủy ban MTTQVN huyện; 

 - Các Ban của HĐND huyện; 

 - Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện; 

 - TT HĐND, UBND các xã, thị trấn. 

 

          Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 28/10/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa 

XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Do lịch công tác đột xuất của Thường trực HĐND huyện, Thường trực 

HĐND huyện quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện các hội nghị tiếp xúc cử 

tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XV, cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri: Từ ngày 01/11 – 03/11/2022 (buổi 

sáng vào lúc 08 giờ 00 phút, buổi chiều vào lúc 14 giờ 00 phút) tại các xã, thị trấn: 

- Ngày 01/11/2022 

+ 14 giờ 00 phút: Tiếp xúc cử tri tại xã Tân Lập. 

- Ngày 02/11/2022 

+ 8 giờ 00 phút: Tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đăk Rve. 

+ 14 giờ 00 phút: Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Ruồng.  

* Đối với các địa phương nêu trên có Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện 

tham dự bao gồm: Ông Nguyễn Quang Thạch - TUV- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch 

HĐND huyện – Tổ trưởng; Ông Nguyễn Hồng Nhật - UVBTV Tỉnh ủy - Giám 

đốc Công an tỉnh. 

- Ngày 02/11/2022 

+ 08 giờ 00 phút: Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Kôi. 

+ 14 giờ 00 phút: Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Tơ Lung. 

- Ngày 03/11/2022 

+ 8 giờ 00 phút: Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Pne. 

+ 14 giờ 00 phút: Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Tờ Re. 

* Đối với các địa phương nêu trên có Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện 

tham dự bao gồm: Bà Đinh Thị Hồng Thu - HUV- Phó Chủ tịch UBND huyện – 

Tổ phó; Bà Huỳnh Thị Hồng - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh. 
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2. Đề nghị các Ban HĐND huyện, UBND huyện, Ban Thường trực 

UBMTTQVN huyện chủ động phân công thành phần đảm bảo tham dự các hội nghị 

tiếp xúc cử tri cho phù hợp. 

3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 

28/10/2022 của Thường trực HĐND. 

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

biết, phối hợp thực hiện.  
 

Nơi nhận:                                                                                               
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện,  

Trang TT-ĐT (Th/báo); 

 - Lãnh đạo VP và các CV; 

 - Lưu: VT.                                                                                                   

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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