
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH  

VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-THTTDN Thanh Hóa, ngày      tháng 10 năm 2022 
V/v gửi tài liệu phục vụ đại biểu 

HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ 

họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII  

 

 

      
Kính gửi: Các vị đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) 

tỉnh về việc chuyển tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ 

họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

kính chuyển đến các vị đại biểu các tài liệu sau: 

1. Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thanh Hóa 

khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

2. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, ước thực 

hiện cả năm 2022; 

3. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 

thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Đồng thời, các tài liệu nêu trên được đăng tải trên phần mềm Phòng họp 

không giấy tờ VNPT - Ecabinet và trên Cổng thông tin điện tử của Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ 

http://hdndthanhhoa.gov.vn (phần “Tài liệu kỳ họp”)./. 

 Trân trọng!                                       

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (b/c); 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; 

- MTTQ các huyện, thị xã, thành phố;                               
- Lưu: VT, THTTDN. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Long 
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