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TH NG B O 

Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa  

Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân năm 2022 

   

Căn cứ Điều 125 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 22/02/2022 của Huyện ủy Can Lộc về 

việc ban hành kế hoạch đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính 

quyền các cấp với Nhân dân. 

 Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại 

trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chủ tịch UBND xã với Nhân dân năm 

2022.  

1. Để chuẩn bị tốt việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND xã với nhân dân, Ủy ban nhân dân xã thông báo cho Cấp ủy chi bộ và 

thôn trưởng các thôn thực hiện một số nội dung sau: 

- Thông báo rộng rãi kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại để Nhân dân được 

biết. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hội nghị để nghe tình hình phát 

triển kinh tế xã hội, quân sự, an ninh địa phương trong thời gian qua đồng thời tạo 

điều kiện để nhân dân trao đổi, phản ánh nguyện vọng, những vướng mắc tại cơ sở. 

đề xuất Đảng ủy, chính quyền xem xét, cho chủ trương, định hướng giải quyết những 

kiến nghị, đề nghị của Nhân dân. 

- Cấp ủy chi bộ, thôn trưởng thông báo cho các thành phần là Bí thư chi bộ, 

thôn trưởng, thành viên Ban công tác Mặt trận, đoàn viên, hội viên và nhân dân tại 

thôn mình tham gia buổi đối thoại.  

- Chuẩn bị các ý kiến phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm buổi đối thoại, ý kiến 

có thể phát biểu trực tiếp hoặc gửi về thư ký buổi đối thoại để tổng hợp gửi Thường 

vụ Đảng ủy. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu 14 giờ, ngày 27/6/2022 (Thứ 2) 

3. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tùng Lộc 

Nhận được Thông báo này kính đề nghị Cấp ủy chi bộ, ban cán sự các đơn vị 

thôn thông tin mời các thành phần tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định và thông 

báo này thay cho giấy mời./. 
Nơi nhận: 
- TV Đảng ủy; 

- TT HĐND; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND; 

- TT UBMTTQ; 

- Các đơn vị thôn; 

- Ban phát thanh xã; 

- Lưu: VT. 
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