
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA HƯNG 

Số:       /UBND-VP 
V/v thay đổi thời gian Hội nghị tiếp xúc 

cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh               

tại huyện Nghĩa Hưng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghĩa Hưng, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Thường trực Huyện uỷ;  

- Thường trực HĐND huyện; 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy  

  và Văn phòng Huyện ủy; 

 - Thường trực Uỷ ban MTTQ, các Đoàn thể chính trị; 

 - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

 - Thường trực HĐND; UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 15/11/2022, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Giấy mời số 

42/GM-HĐND về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của 

đoàn Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Nghĩa Hưng, thời gian từ 08h00 ngày 

21/11/2022 (thứ Hai) tại 02 điểm là Hội trường UBND xã Hoàng Nam và Nhà 

Văn hóa thị trấn Rạng Đông. 

Do lịch công tác của các vị Đại biểu HĐND tỉnh thay đổi.  

Nên thời gian tổ chức Hội nghị TXCT tại huyện Nghĩa Hưng được thay 

đổi như sau: 

Thời gian: Từ 8h00’ ngày 22/11/2022 (Thứ Ba). 

Các Nội dung còn lại thực hiện theo Giấy mời số 42/GM-HĐND ngày 

15/11/2022 của Thường trực HĐND huyện. 

UBND huyện thông báo để các đồng chí Lãnh đạo, các quý vị Đại biểu và 

cử tri các xã, thị trấn được biết và bố trí sắp xếp thời gian tham dự Hội nghị 

TXCT của đoàn Đại biểu HĐND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Liễm 
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