
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 

 

Số:         /UBND-VP 
 

V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 

thứ ba, Quốc hội khóa XV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ý Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2022 

    

  Kính gửi:  

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; 

   - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nam Định; 

   - Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; 

   - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện. 

    

 Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-ĐĐBQH ngày 13/6/2022 của Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Nam Định về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội 

khóa XV. 

 UBND huyện Ý Yên phối hợp với Thường trực UBMTTQ huyện tổ chức 

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam 

Định khóa XV thông qua hình thức trực tuyến tại điểm cầu của huyện, cụ thể 

như sau: 

 1. Thời gian: từ 7h30' ngày 24 tháng 6 năm 2022 (Sáng thứ Sáu). 

 2. Địa điểm: tại Hội trường tầng 4, nhà làm việc UBND huyện. 

 3. Thành phần tại điểm cầu của huyện 

 - Mời Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

-  Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

 - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện. 

 4. Nội dung chương trình tiếp xúc cử tri 

 - Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tham dự và 

chương trình, nội dung hội nghị; cử thư ký ghi biên bản hội nghị. 

 - Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri về: 

 + Nội dung chính Quốc hội đã thảo luận, quyết định thông qua tại kỳ họp 

thứ ba, Quốc hội khóa XV. 

 + Kết quả và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ ba, 

Quốc hội khóa XV. 

 - Cử tri các huyện, thành phố phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu 

Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan. 
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 - Đại diện UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành tiếp 

thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của 

mình (nếu có). 

 - Đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội phát biểu ghi nhận, tiếp thu các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri.  

 - Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tuyên bố kết thúc hội nghị. 

 5. Công tác chuẩn bị 

 - Các đồng chí Trưởng phòng: Giáo dục - Đào tạo, Tài nguyên và Môi 

trường và Nông nghiệp - PTNT chuẩn bị ý kiến phát biểu và các ý kiến, kiến 

nghị của ngành tại hội nghị. 

 - Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị các điều kiện để phục vụ 

hội nghị.  

- Trung tâm Viễn thông huyện phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND 

huyện đảm bảo đường truyền phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh tại điểm cầu của 

huyện. 

 - Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện cử phóng viên tham 

gia hội nghị để đưa tin, tuyên truyền hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh. 

 - Điện lực Ý Yên đảm bảo tốt nguồn điện để phục vụ hội nghị. 

 Đề nghị các đại biểu dự hội nghị thực hiện các quy định về phòng, chống 

dịch COVID-19./. 

Công văn này thay cho Giấy mời./. 
   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Song 
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