
 UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    HUYỆN ĐĂK HÀ                                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   
              

  Số:           /TB-UBND                              Đăk Hà, ngày       tháng      năm    

 
THÔNG BÁO  

V/v tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư - Quốc hội  

khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Kế hoạch số 197/KH-ĐĐBQH, ngày 21/92022 của Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Kon Tum về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư-Quốc hội khoá XV. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo mời dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư - 

Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:  

I. Thành phần mời tham dự 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;  

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;  

- Phó ban chuyên trách các Ban HĐND huyện;  

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các đoàn thể huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban trực thuộc UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện, Điện lực, Kho 

bạc nhà nước, Chi cục thuế khu vực số 2, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi nhánh 

ngân hàng chính sách xã hội huyện. 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn 

(mỗi xã, thị trấn cử 01 đại biểu). 

- Đại diện cử tri các xã, thị trấn (mỗi địa phương lựa chọn cử 02 cử tri) 

(Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19: Mỗi đơn vị cấp 

huyện cử 01 đại biểu). 

II. Thời gian và địa điểm 

1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ, ngày 04 tháng 10 năm 2022 (Thứ 3).  

2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Đăk La 

III. Phân công nhiệm vụ:  

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan 

chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Hội nghị. 

2. UBND xã Đăk La phân công công chức trực chuẩn bị Hội trường, đảm 

bảo âm thanh, ánh sáng phục vụ hội nghị. 
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3. Trung tâm VHTTDL&TT huyện cử phóng viên tham dự đưa tin.  

Lưu ý: Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm quy định về công tác 

phòng chống dịch. 

(Thông báo này thay cho Giấy mời). 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị  biết, tham dự./. 

 
Nơi nhận:                                  
- Như thành phần;                                                                       
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo, CV VP; 

- Lưu: VT, UB.                      

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn An 
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