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THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 

HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 02/6/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (kỳ 

họp thứ Tư) HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Thường trực 

HĐND huyện thông báo thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri, như sau: 

1. Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 16/6/2022 (Chiều thứ Năm) 

2. Địa điểm: 

- Điểm tiếp xúc cử tri số 1, gồm thị trấn Cổ Lễ, xã Trực Chính; địa điểm 

tiếp xúc cử tri tại xã Trực Chính. 

- Điểm tiếp xúc cử tri số 2 tại xã Phương Định. 

- Điểm tiếp xúc cử tri số 3, gồm xã Trung Đông, xã Trực Tuấn; địa điểm 

tiếp xúc cử tri tại xã Trực Tuấn. 

- Điểm tiếp xúc cử tri số 4, gồm xã Liêm Hải, xã Việt Hùng; địa điểm tiếp 

xúc cử tri tại xã Liêm Hải. 

- Điểm tiếp xúc cử tri số 5, gồm thị trấn Cát Thành, xã Trực Đạo; địa điểm 

tiếp xúc cử tri tại xã Trực Đạo. 

- Điểm tiếp xúc cử tri số 6, gồm xã Trực Thanh, xã Trực Nội, xã Trực 

Hưng; địa điểm tiếp xúc cử tri tại xã Trực Hưng. 

- Điểm tiếp xúc cử tri số 7, gồm xã Trực Khang, xã Trực Mỹ, xã Trực 

Thuận; địa điểm tiếp xúc cử tri tại xã Trực Thuận. 

- Điểm tiếp xúc cử tri số 8, gồm xã Trực Đại, xã Trực Thắng; địa điểm tiếp 

xúc cử tri tại xã Trực Thắng. 

- Điểm tiếp xúc cử tri số 9, gồm xã Trực Thái, xã Trực Cường; địa điểm 

tiếp xúc cử tri tại xã Trực Cường. 

- Điểm tiếp xúc cử tri số 10, gồm thị trấn Ninh Cường, xã Trực Hùng; địa 

điểm tiếp xúc cử tri tại xã Trực Hùng. 

3. Đề nghị: 

- Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nơi có điểm tiếp xúc cử tri 

tổ chức hội nghị và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực 

HĐND huyện chậm nhất vào ngày 20/6/2022. 



 

- Thường trực HĐND các xã, thị trấn có địa điểm tiếp xúc cử tri phối hợp 

với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của địa phương và các 

xã, thị trấn liên quan mời thành phần và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị 

tiếp xúc cử tri. Thành phần dự hội nghị theo Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 

02/6/2022 của Thường trực HĐND huyện. Đề nghị đại biểu và cử tri dự hội nghị 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./. 

  

Nơi nhận:                                       
- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện;                                                  

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- UBMTTQ VN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện;                                                    
- HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, TT; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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