
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

V/v tham gia tiếp xúc cử tri 

sau Kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện Khóa XV 

 

  

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-HĐND ngày 27/12/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XV, 

nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị: Phân công cử lãnh đạo của đơn vị 

tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa 

XV để nắm bắt thông tin, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.  

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn 

tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để trả lời, giải quyết những vấn đề thuộc 

thẩm quyền của cấp xã, thị trấn. 

3. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri: Từ ngày 04/01 – 05/01/2023 

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

trấn:  

Stt Thời gian Địa điểm 

1 Sáng 04/01/2023 

(Thứ 4) 

Nhà rông Làng Kon Cheo Leo, thị trấn Đăk Rve  

2 Nhà rông thôn 9, xã Đăk Kôi  

3 Chiều 04/01/2023 

(Thứ 4) 

Hội trường văn hoá thôn 3, xã Tân Lập  

4 Hội trường xã Đăk Tơ Lung  

5 
Sáng 05/01/2023 

(Thứ 5) 

Hội trường nhà văn hoá xã Đăk Ruồng  

6 Nhà rông thôn 4, xã Đăk Pne 

7 
Chiều 05/01/2023 

(Thứ 5) 
Hội trường nhà văn hoá xã Đăk Tờ Re 



2 

 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực 

hiện./.                                    

Nơi nhận: 

- Như trên (th/h); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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