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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 181/UBND-VP Vĩnh Thuận, ngày  23 tháng 9 năm 2020 

 

 
        

    
       Kính gửi:  

   - Trưởng (Giám đốc) các ngành cấp huyện: Kinh tế và Hạ tầng, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thanh, Trung tâm Y tế, Điện lực, Bảo hiểm xã hội, Công an, Phòng Giao dịch 

Ngân hàng CSXH, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện, Tòa án, Văn phòng đăng ký 

đất đai chi nhánh Vĩnh Thuận. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Đông. 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 1318/UBND-TH, ngày 23 tháng 

9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc cử lãnh đạo tham gia tiếp 

xúc cử tri cùng ĐĐBQH tỉnh (đính kèm văn bản).  

Thời gian tiếp xúc cử tri: Lúc 08 giờ, ngày 28 tháng 9 năm 2020 (thứ Hai) tại 

Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng (Giám đốc) các đơn vị nêu 

trên tham gia cùng đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã 

Phong Đông; đồng thời, giải đáp, làm rõ, ghi nhận những vấn đề cử tri đặt ra thuộc 

phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của ngành, địa phương. 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện cử phóng viên đưa tin rộng 

rãi, phản ánh kịp thời các hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Đông phối hợp Ủy ban MTTQ cùng cấp chuẩn 

bị, sắp xếp hội trường tiếp xúc cử tri; phân công cán bộ, công chức đơn vị và chỉ đạo các ấp 

thông báo cho cử tri biết để tham dự. Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiếp xúc cử tri.  

Yêu cầu Thủ trưởng (Giám đốc) các đơn vị nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Phong Đông tổ chức thực hiện theo nội dung Công văn này./. 

 

 Nơi nhận:      
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT. UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Website Vĩnh Thuận; 

- LĐVP+ CVNC; 

- Lưu: VT, lnda. 

                                      TL. CHỦ TỊCH 

                            KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

                           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG                            

 

 

 

 

 

 

                           Nguyễn Văn Liên  

V/v tham gia cùng đại biểu Quốc hội 

        tỉnh Kiên Giang tiếp xúc cử tri 

         trên địa bàn xã Phong Đông 
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