
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

Số:         /HĐND-VP 

V/v tổ chức tiếp xúc cử tri 

trước kỳ họp thứ 6 của 

HĐND thị xã khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Châu, ngày      tháng      năm 2022 

 

              Kính gửi:  

    - Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã; 

    - Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã; 

    - Đại biểu HĐND thị xã; 

 

 Căn cứ Điều 94, Điều 112 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 16/5/2022 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân thị xã về việc tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp giữa năm 2022) của Hội 

đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, 

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu 

phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các xã, phường tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri từ ngày 07-10/6/2022 và báo 

cáo kết quả đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam thị xã trước ngày 13/6/2022 (gửi kèm file word theo địa chỉ 

e mail: Dploan@soctrang.gov.vn). 

Sau kỳ họp, đại biểu tiếp xúc cử tri tại địa điểm tiếp xúc trước đó để thông 

báo tóm tắt nội dung kết quả kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện. Báo cáo kết quả về 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã trước 

ngày 11/7/2022. 

(Dự kiến nội dung kỳ họp và thông báo tình hình kinh tế-xã hội của thị xã 6 

tháng đầu năm 2022 được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân qua Cổng thông tin 

thị xã – Mục văn kiện kỳ họp). 

Đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và các 

cơ quan có liên quan thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri theo đúng luật định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- TT. Thị ủy, UBND thị xã; 

- Đài truyền thanh thị xã; 

- TT.HĐND, UBND, UBMTTQ xã, phường; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trà Khol 
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