UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM

Số:

/UBND-NV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - H ạnh phúc

TP. KonTum, ngàyolẰ tháng 4 năm 2016

Kính gửi:
- Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;
- Trưởng Công an thành phố;
- Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố;
- Trưởng phòng Nội vụ thành phố;
- Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố;
- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phổ;
- Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố;
- ủ y ban nhân dân 21 xã, phường.
UBND thành phố nhận được Thông báo số 575/TB-VP ngày 20/4/2016
của Văn phòng UBND tỉnh về Chương trình kiểm tra công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội
dung và tham gia làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở thuộc
UBND tỉnh, như sau:
1. Thời gian, địa điểm và thành phần làm việc với lãnh đạo ƯBND

tỉnh: 01 buổi, ngày 22/4/2016 (thứ sáu).
- T ừ 08 - 09h00 phút: Làm việc tại Phòng họp tầng II, trụ sở làm việc
của HĐND và UBND thành phố (sổ 542 Nguyễn Huệ, Thành p h ổ Kon Tum).
T hành phần tham d ự gồm có: Đại diện lãnh đạo ủ y ban nhân dân thành
phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự thành phố,
Công an thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Nội vụ
thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể
thao thành phố, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố.
- T ừ 0 9 h -llh 0 0 phút: Đi kiểm tra tại một số xã, phường trên địa bàn
thành phố.
T hành phần tham d ự gồm có: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, ủ y ban nhân
dân, ủ y ban bầu cử cấp xã.
Chú ý: Lãnh đạo UBND tỉnh đến kiểm tra tại đơn vị xã, phường nào thì
Phòng Nội vụ sẽ điện thoại báo cho lãnh đạo UBND cấp xã biết trước 15 phút.
Riêng UBND xã Hòa Bình, UBND xã Đăk Blà, UBND xã Vinh Quang cần chủ
động chuẩn bị các nội dung dưới đây.
2. N ội dung kiểm tra của lãnh đạo U BN D tỉnh:

- Kiểm tra, chỉ đạo việc phân chia khu vực bỏ phiếu; thành lập các Tổ bầu
cử;
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- Kiêm tra, chỉ đạo vê việc rà soát dân sô, cử tri đê chôt sô lượng cử tri
phục vụ cho công tác in ân các loại tài liệu phục vụ bâu cử (thẻ cử tri, phiêu bâu
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- Kiểm tra, đôn đốc việc lập và niêm yết danh sách cử tri, giải quyết các
khiếu nại về danh sách cử tri (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh
sách cử tri);
- Kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác chuẩn bị hiệp thương lần thứ ba;
- Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử;
- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
ƯBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ
nội dung, tham dự đúng thành phần và thời gian quy đ ị n h ./ .Ị ^ r ^
Nơi nhận:

TM . Ủ Y B A N N H Â N DÂN

- Như trên (T/h);
- TT. Thành ủy (B/c);
- TT. HĐND thành phố (B/c);
- Lưu: VT, NV.

PHAN VĂN THỂ

