
UBND HUYỆN KON RẪY 

THANH TRA HUYỆN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 158/TTr                          Kon Rẫy, ngày 24 tháng 11 năm 2022 

V/v tham gia ý kiến đối với Dự 

thảo triển khai thực hiện Văn 

bản số 3982/UBND-TD ngày 

23 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

 

 
 

       Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện;      

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

  Thực hiện Văn bản số 3982/UBND-TD ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-

UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện1; Thanh tra huyện đã 

dự thảo văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Văn bản số 

3982/UBND-TD ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội (có dự thảo văn bản kèm theo Công văn này). Đề nghị các đơn 

vị, địa phương tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản. 

Ý kiến tham gia gửi về Thanh tra huyện trước ngày 29 tháng 11 năm 2022 để 

tổng hợp trình Ủy ban nhân dân huyện theo quy định (quá thời gian nêu trên, nếu 

không có ý kiến tham gia bằng văn bản thì xem như thống nhất với dự thảo văn bản).  

Thanh tra huyện đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện để tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện đúng thời gian quy định./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu TTr. 

CHÁNH THANH TRA 

 
 

 

 

 

 

Cao Xuân Tân 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Qua nội dung truyền đạt của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ngày 23/11/2022. 
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