
 

 

HĐND-UBND HUYỆN KON RẪY 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VP-TH 

V/v đề nghị lập chuyên mục trên 

Trang Thông tin điện tử huyện 

          Kon Rẫy, ngày       tháng      năm  

 

Kính gửi: Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện. 

 

Thực hiện Thông báo số 33/TB-HĐND ngày 14/10/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

tại Hội nghị giao ban quý III năm 2022 giữa Thường trực HĐND huyện và Thường 

trực HĐND các xã, thị trấn.  

Để kịp thời thông tin các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị; nội dung giám sát và thông báo kết 

quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện nhiệm kỳ 

2021-2026 để Nhân dân trên địa bàn biết và HĐND, đại biểu HĐND các cấp theo 

dõi, nắm bắt. Văn phòng HĐND&UBND huyện đề nghị Trung tâm VH-TT-

DL&TT huyện phối hợp, hỗ trợ lập 02 chuyên mục trên trang Thông tin điện tử 

huyện, cụ thể: (1) Diễn đàn cử tri (đăng tải các nội dung: kế hoạch tiếp xúc cử tri, 

các báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và các kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri…); 

(2) Hoạt động giám sát của HĐND (đăng tải các nội dung: nghị quyết, quyết định 

thành lập Đoàn giám sát, kết quả giám sát, kết quả thực hiện các kiến nghị sau 

giám sát…). 

Rất mong nhận được sự quan tâm và phối hợp thực hiện của quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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