
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /CV-HĐND 

V/v phối hợp tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV 

Ngọc Hồi, ngày       tháng       năm 2020 

 

    Kính gửi:  Thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-ĐĐBQH ngày 10/11/2020 của Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh Kon Tum về việc tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc 

hội khóa XIV; Thường trực HĐND huyện đề nghị: 
 

1. Thường trực HĐND xã Đăk Dục phối hợp với UBND, Ban Thường trực 

UBMTTQVN xã chuẩn bị âm thanh, trang trí hội trường, mời các thành phần có 

liên quan và tổ chức thông báo đến cán bộ, công chức, cán bộ chiến sĩ các lực 

lượng vũ trang và cử tri trên địa bàn xã biết, tham dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum; đồng thời, đảm bảo thực hiện nghiêm túc yêu cầu 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ 

và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Có Kế hoạch 137/KH-ĐĐBQH ngày 

10/11/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về việc tiếp xúc cử tri định 
kỳ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV gửi kèm).  

 2. Thường trực các xã, thị trấn cử đại diện về tham dự tiếp xúc cử tri với 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/11/2020 

tại Hội trường UBND xã Đăk Dục.   

Thường trực HĐND huyện đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- BTT UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Y Hồng Nhẫn 
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