
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số:        /HĐND-VP 
V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 12 tháng  7 năm 2022 

      
 

Kính gửi:  

 

 

-  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 và Kế hoạch số 106/KH-HĐND ngày 27/5/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022  

HĐND tỉnh khóa X;  

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh về thời gian tổ chức cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện tiếp 

xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 từ ngày 28/7/2022 đến ngày 

03/8/2022. 

Đề nghị các huyện, thị xã, thành phố gửi lịch tiếp xúc cử tri về Thường 

trực HĐND tỉnh chậm nhất đến ngày 19/7/2022; gửi báo cáo tổng hợp các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri chậm nhất đến ngày 09/8/2022 (đối với các cơ quan, đơn vị 

chưa có liên thông qua phần mềm quản lý văn bản thì gửi kèm tập tin word và 

pdf qua hộp thư điện tử vphdnd@binhduong.gov.vn). Các buổi tiếp xúc cử tri phải 

đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19.  

 Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ 

trong công tác tổ chức để đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện tiếp xúc cử tri sau 

kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 đạt kết quả./. 

 Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- LĐ Văn phòng;  

- Các phòng, App, Web; 

- Lưu VT, Phương (3).  

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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