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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-HĐND  Cao Lộc, ngày       tháng 6 năm 2022 

  

GIẤY MỜI  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-HĐND ngày 25/5/2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 

của đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021- 2026. 

 Để các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng cử tri được truyền tải đến các cơ quan 

chức năng xem xét, giải quyết để trả lời theo quy định, Thường trực HĐND huyện 

mời các thành phần tham dự phiên họp như sau: 

 1. Thành phần mời 

 - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; 

 - Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND huyện; 

 - Lãnh đạo và chuyên viên Ủy ban MTTQVN huyện; 

 - Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, chuyên viên tham mưu giúp 

việc Thường trực HĐND và tham mưu giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri. 

 2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 16/6/2022.  

 3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 2, trụ sở HĐND và UBND huyện. 

 4. Nội dung: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thống nhất phân loại, 

chuyển các cơ quan đơn vị liên quan.  

 Căn cứ vào Kế hoạch 122/KH-HĐND ngày 20/5/2022 của Thường trực 

HĐND huyện và Chương trình phiên họp, đề nghị UBMTTQVN huyện tổng hợp 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri của các xã, thị trấn gửi Thường trực HĐND huyện 

(qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) chậm nhất 10 giờ ngày 16/6/2022 để các 

đại biểu nghiên cứu. 

 Kính mời các đại biểu đến dự họp đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời;   

- TT HĐND huyện;                                                 
- CPVP; 

- CVVP; 

- Kế toán VP; 

- Lưu: VT. 

                                                         
 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nông Thị Hằng 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thống nhất phân loại, chuyển  

các cơ quan đơn vị liên quan trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 

 (Ban hành kèm theo Giấy mời số:         /GM-HĐND ngày      /6/2022  

của Thường trực HĐND huyện) 

 
 
 

STT NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1 Ổn định tổ chức 
Lãnh đạo Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

2 Phát biểu chỉ đạo nội dung cuộc họp Thường trực HĐND huyện 

3 
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các 

cụm xã, thị trấn  
Ủy ban MTTQVN huyện 

4 Thảo luận Các thành phần dự họp 

5 Một số nội dung khác Thường trực HĐND huyện 

6 Kết luận cuộc họp Thường trực HĐND huyện 
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