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             Kính gửi: Các vị đại biểu HĐND huyện, khoá XII.

Kỳ họp thứ 05, HĐND huyện khoá XII được tổ chức vào ngày 13-
14/7/2022. Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ tổ chức phiên chất vấn về 
những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, 
thành viên khác của UBND huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người giữ các chức vụ nêu trên 
chuẩn bị nội dung trả lời đối với những vấn đề mà đại biểu HĐND huyện nêu, 
Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện gửi ý kiến chất 
vấn về Thường trực HĐND huyện trước ngày 11/7/2022 để tổng hợp và chuyển 
đến các cá nhân được chất vấn.  

Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện quan tâm thực hiện./.

(Gửi kèm theo mẫu Phiếu chất vấn).

Nơi nhận:
- - Như kính gửi;
- - Thường trực HĐND huyện;
- - Các Ban của HĐND huyện;
- - VP HĐND&UBND huyện;

- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 05

PHIẾU CHẤT VẤN

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện

Họ và tên đại biểu HĐND huyện: ………………………………………

Thuộc tổ đại biểu: ………………………………………

Người được chất vấn: ………………………………………

Nội dung chất vấn: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

                                                           Nam Trà My,  ngày       tháng     năm 2022
        Người chất vấn
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