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Thực hiện Kế hoạch số 402/KH-HĐND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của 

Thường trực HĐND thành phố về tiếp xúc cử tri và họp Tổ đại biểu HĐND trước 

và sau kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021. Nhằm đảm bảo tài liệu phục vụ đại biểu tiếp xúc cử tri được đầy đủ, chu đáo, 

thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Văn phòng HĐND thành phố 

gửi đến quý đại biểu tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri, gồm các tài liệu sau: 

1. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh 

tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 10 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2019 và mục 

tiêu, nhiệm vụ năm 2020 thành phố Cần Thơ. 

2. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021. 

Trên đây là 02 tài liệu chính, Văn phòng đã biên soạn để phục vụ đại biểu tiếp 

xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố. Các tài liệu này được đăng tại 

mục “Tài liệu phục vụ đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14” trên Cổng 

thông tin điện tử của HĐND thành phố tại địa chỉ:  http://dbnd.cantho.gov.vn. 

Ngoài ra, còn có các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 

thứ 13 của HĐND thành phố được đăng tại mục “Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 13”), đại biểu có thể truy cập và lấy các văn bản này để 

thông tin thêm đến cử tri./. 
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