
 

THÔNG BÁO 

 Về việc tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận  

với Nhân dân trên địa bàn quận Sơn Trà 
   

 

 

Căn cứ quy định tại Điều 9 và Điều 18 Nghị định 34/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 

119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính 

quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Công văn số 249/HĐND-VP ngày 02/11/2022 của HĐND thành phố về tổ chức 

đối thoại với Nhân dân trước Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa X;  

Căn cứ Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 10/11/2022 của UBND quận Sơn 

Trà về việc Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với Nhân dân trước kỳ 

họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố khóa X; 

UBND quận Sơn Trà tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với đại 

diện cộng đồng dân cư, nhân dân trên địa bàn quận cụ thể như sau: 

1. Hình thức: Hội nghị đối thoại trực tiếp 

2. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2022 (Chiều thứ Hai) 

3. Địa điểm: Hội trường UBND quận Sơn Trà – TTHC quận Sơn Trà, số 02 

Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

4. Thành phần tham dự Hội nghị: 

 - Lãnh đạo HĐND thành phố; 

 - Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; 

 - Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Sơn Trà – huyện Hoàng Sa; 

 - Thường trực Quận ủy; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận; 

 - Ban thường trực UBMTTQVN quận và các tổ chức chính trị - xã hội 

quận; 

 - Lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành thuộc quận. 

 - Chủ tịch UBND các phường, Chủ tịch UBMTTQVN các phường, công 

chức có liên quan của các phường.  

 - Đại diện cộng đồng dân cư, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn quận 

(UBND các phường phát hành Giấy mời, số lượng đại diện nhân dân: 25 người / 

phường). 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN SƠN TRÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB-UBND Sơn Trà, ngày       tháng       năm 2022 
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 5. Nội dung đối thoại  

 - Báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận năm 2022. 

- Trả lời các ý kiến tại buổi Đối thoại lần 1 năm 2022 giữa Chủ tịch UBND 

quận với Nhân dân trên địa bàn quận. 

- Tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. 

6. Để Hội nghị đối thoại triển khai đạt kết quả tốt, UBND quận Sơn Trà đề 

nghị UBND các phường chủ trì, phối hợp UBMTTQVN các phường tổng hợp các 

ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận. Bảng tổng hợp 

gửi về UBND quận (thông qua Văn phòng UBND quận) trước ngày 24/11/2022.  

Trên đây là Thông báo của UBND quận Sơn Trà về việc đối thoại giữa Chủ 

tịch UBND quận với Nhân dân trên địa bàn phường. Đề nghị UBND các phường, 

UBMTTQVN các phường tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri báo 

cáo đúng thời gian theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- HĐND thành phố (b/cáo);  

- TT Quận ủy; 

- UBMTTQVN quận; 

- CT, các PCT UBND quận;  

- Thành phần mời theo TB; 

- UBND các phường; 

- MTTQVN các phường; 

- Lưu: VT, VP (Sơn). 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Sơn Trà 
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