
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

 
         Số:       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tu Mơ Rông, ngày       tháng      năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Y tế, 

Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế & Hạ tầng, Giáo dục  

& Đào tạo, Lao động - TB&XH, Tài nguyên & MT;  

- UBND xã Tu Mơ Rông. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-ĐĐBQH ngày 10/11/2020 của Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 

XIV; chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 4168/UBND-NNTN ngày 

13/11/2020 (gửi kèm các văn bản). Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội 

vụ, phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, phòng Kinh tế & Hạ tầng, phòng 

Giáo dục & Đào tạo, phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, phòng phòng Tài 

nguyên & Môi trường huyện, phòng Y tế) cử lãnh đạo của đơn vị tham gia Tổ đại 

biểu tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tại buổi tiếp xúc cử 

tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện theo Kế hoạch trên 

để nắm bắt thông tin, giải quyết trả lời theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, tham mưu 

Ủy ban nhân dân huyện giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.  

2. Giao UBND xã Tu Mơ Rông theo dõi, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã chuẩn 

bị Hội trường và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đảm bảo hiệu quả, đồng thời đảm bảo các 

yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 

XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tại huyện Tu Mơ Rông, cụ thể: 

Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 23/11/2020 (thứ 2). 

Địa điểm: Tại xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông. 
 

Ủy ban nhân dân huyện báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:         
- Như trên;               

- TT HĐND huyện (b/c);                                  

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện (dự đưa tin); 

- Lưu: VT-TH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Trung Mạnh 

V/v tham gia tiếp xúc cử tri 

sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội 

khóa XIV 
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