
 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Uỷ ban nhân dân xã Pờ Y. 

 

Thực hiện Công văn số 3848/UBND-NNTN ngày 14 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum về việc tham gia tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ tư, 

Quốc hội khóa XV (có văn bản kèm theo); Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND xã Pờ Y: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo số 506/TB-UBND 

ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về việc phối 

hợp thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV của 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum (có văn bản kèm theo).  

2. Theo dõi, cập nhật, tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị 

cử tri đảm bảo đầy đủ, chính xác; phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông tin 

kịp thời đến cử tri về thẩm quyền giải quyết của chính quyền từng cấp và các kiến 

nghị đã được Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành giải quyết hoặc các bộ, 

ngành, Trung ương đã có quy định, hướng dẫn cụ thể để cử tri hiểu và nắm rõ, hạn 

chế kiến nghị vượt cấp, nhiều lần.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.                                             

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Ban TT UBMTTQ Việt Nam huyện (p/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 
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Phan Thanh Tùng  
 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

Số:             /UBND-TH 
về việc tham gia tiếp xúc cử tri 

sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội 

khóa XV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngọc Hồi, ngày     tháng     năm 2022 
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