
 

 

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 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 41/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của 

Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV; Nghị quyết 

số 42/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 2 

Quốc hội; Công văn số 8445/VPCP-TKBT ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Văn 

phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ theo Báo cáo giải trình và trả lời 

chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. (có các Văn bản gửi kèm theo). 

Căn cứ Công văn số 4481/UBND-KTTH ngày 20/12/2021 của UBND 

tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 2 của Quốc hội 

khóa XV. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội 

nêu trên. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có những vướng mắc 

hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm 

quyền để xem xét, giải quyết. 

 

Báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:         
- Như trên;   

- TT HĐND huyện;            

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Trung Mạnh 
 
 

V/v triển khai thực hiện các 

Nghị quyết kỳ họp thứ 2 của 

Quốc hội khóa XV 
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