
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN MỸ LỘC   

   

  Số:               /UBND-VP 
V/v chuẩn bị hội nghị tiếp xúc cử tri 

trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc  
 

           Mỹ Lộc,  ngày      tháng 9  năm 2022 

 

Kính gửi: 

   - Các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch,  

  Thanh tra huyện,  Công an huyện, Văn phòng  HĐND -  UBND huyện; 

   - Điện lực thành phố Nam Định. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-MTTQ-BTT ngày 07/9/2022 của Ban Thường trực 

UB MTTQ Việt Nam huyện về tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội 

khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định. Để chuẩn bị hội nghị tiếp xúc 

cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV vào 08h00’ ngày 28/9/2022 (sáng thứ 

Tư) tại Hội trường UBND thị trấn Mỹ Lộc, UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Về chuẩn bị các nội dung tham luận tại hội nghị. 

Căn cứ dự kiến nội dung, chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri, UBND huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị:  

1.1. Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung tham luận, cho ý kiến về Luật 

Đất đai (sửa đổi). 

1.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung tham luận, cho ý kiến về 

Luật đấu thầu (sửa đổi) và Luật giá. 

1.3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung, cho ý kiến về các dự án 

Luật gửi về Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện 

trước 15h00 ngày 26/9/2022). 

2. Về chuẩn bị các nội dung phục vụ hội nghị  

2.1. Công an huyện: Xây dựng phương án, bảo vệ hội nghị tiếp xúc cử tri. 

2.2. Thanh tra huyện: Có phương án tiếp công dân trong ngày tổ chức hội nghị. 

2.3. Điện lực Thành phố Nam Định: Có phương án, đảm bảo nguồn điện tại khu 

vực diễn ra hội nghị, trong thời gian làm việc.  

2.4. Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội 

nghị. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội 

dung trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực HĐND; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Thường trực UB MTTQ VN huyện; 

- Lưu: VT.              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Quang Huy 
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