
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:          /UBND-TH                                             Ngọc Hồi, ngày        tháng        năm 

V/v tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 

 

                   
   Kính gửi:  

     - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

     - Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

     - Phòng Lao động, TB&XH; 

     - Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

     - Ban quản lý DAĐTXD huyện; 

     - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

     - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 3180/UBND-NNTN ngày 28/11/2019 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc phân công tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc 

hội khóa XIV;  

 Để nắm bắt thông tin, trả lời hoặc tham mưu UBND huyện trả lời các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND huyện. UBND huyện yêu cầu 

Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý và 

tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, gồm các đơn vị sau: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế- Hạ tầng; Phòng Lao động, 

TB&XH; Phòng TC-KH; Ban quản lý DAĐTXD huyện; Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 - Thời gian: Vào lúc 08h00 ngày 09/12/2019 

 - Địa điểm: Tại xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 

 UBND huyện Ngọc Hồi yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện./. 
Nơi nhận:                                                          
- Như trên;              
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                  

- Lưu VT,TH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vương Văn Tuyên 
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