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THÔNG BÁO
Về việc dừng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tập trung

trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
(Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021)

Ngày 16/11/2021, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 

18/KH-HĐND về tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XX. Theo đó, 

Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện dự kiến tổ chức 

cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 vào ngày 

29/11/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức 

tạp, Thường trực HĐND huyện quyết định dừng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 

tập trung tại các địa phương, các đại biểu HĐND huyện sẽ chuyển hình thức tiếp 

xúc khác phù hợp. 

Để tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện, Thường trực 

HĐND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn các địa phương tổ chức 

lấy ý kiến phản ánh của cử tri với đại biểu HĐND huyện bằng hình thức phù hợp, 

gửi ý kiến về Văn phòng HĐND&UBND huyện chậm nhất ngày 29/11/2021 để 

tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện theo quy định. 

Thường trực HĐND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan, các 

tổ đại biểu HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện (để phối hợp);
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo, chuyên viên văn phòng;
- Lưu: VT.
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