UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VÂN HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1451/UBND-VP

Vân Hồ, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chuẩn bị các điều kiện phục
vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri sau
Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa
XV, trước Kỳ họp thường lệ thứ
năm HĐND tỉnh khóa XV, trước
Kỳ họp thường lệ thứ tư HĐND
huyện khóa III, nhiệm kỳ
2021-2026

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân xã Lóng Luông.
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-ĐĐBQH ngày 09/6/2022 của Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 02/KH-TĐBVH ngày 06/6/2022 của Tổ
Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Vân Hồ tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ
họp thường lệ thứ năm HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số
95/KH-TTHĐND ngày 06/6/2022 của Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp
xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ thứ tư, HĐND huyện khóa III, nhiệm
kỳ 2021-2026.
Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp
thứ ba Quốc hội khóa XV, trước kỳ họp thường lệ thứ năm HĐND tỉnh khóa
XV, trước Kỳ họp thường lệ thứ tư HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Giao các phòng, ban thuộc UBND huyện, Ủy ban nhân dân xã Lóng
Luông.
Tổng hợp các nội dung công việc được giao; các ý kiến, kiến nghị của cử
tri trên địa bàn xã Lóng Luông và đề xuất bằng văn bản với Đoàn Đại biểu Quốc
hội tỉnh Sơn La, Tổ đại biểu HĐND tỉnh (ý kiến ngắn gọn, đúng trọng tâm, thẩm
quyền). Gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện) tổng hợp
chậm nhất trước 10h00’ ngày 15/6/2022.
2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu UBND huyện xây dựng báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022;
nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2022;
các kiến nghị, đề xuất. Hoàn thành báo cáo, phô tô 25 bộ gửi Văn phòng
HĐND và UBND huyện trước 11h00 ngày 15/6/2022.
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3. Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
- Trang trí khánh tiết Hội trường, chuẩn bị tăng âm lao đài, bàn chủ tọa,
100 ghế đại biểu ma két, máy phát điện dự phòng.
- Cử lãnh đạo và phóng viên dự ghi hình và đưa tin về Hội nghị.
- Nội dung Ma két:

QUỐC HỘI KHÓA XV
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH SƠN LA

HỘI NGHỊ
TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BA
Lóng Luông, ngày 20 tháng 6 năm 2022

- Thời gian hoàn thành: Trước 10h00’ ngày 19/6/2022
3. Văn phòng HĐND và UBND
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND xã chuẩn bị các điều kiện phục vụ
Hội nghị theo quy định.
4. Trung tâm Y tế huyện: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và
UBND huyện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội nghị.
5. Ủy ban nhân dân xã Lóng Luông.
- Chuẩn bị báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm và một số
giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2022; kiến nghị, đề xuất với Trung ương,
Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu HĐND huyện (nếu có).
- Mời các thành phần dự Hội nghị tiếp xúc cử tri theo Giấy mời số
101/GM-TTHĐND ngày 14/6/2022 của Thường trực HĐND huyện.
- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa chuẩn bị, trang trí khánh
tiết, kê bàn ghế, chuẩn bị eleke, vệ sinh trong và ngoài hội trường, khu vực nhà
vệ sinh, chuẩn bị nước uống cho 100 đại biểu và cử tri tham dự Hội nghị tiếp
xúc cử tri.
- Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã và đề xuất bằng
văn bản với Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Vân Hồ (ý
kiến ngắn gọn, đúng trọng tâm).
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6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Chủ trì, phối hợp
chuẩn bị Chương trình, kịch bản chi tiết.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã khẩn
trương, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ VN huyện;
- VP HĐND và UBND;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Văn Dũng

