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GIẤY MỜI 

Về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện 

--------------- 

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh, HĐND huyện; UBND huyện và 

Thường trực HĐND huyện  phối hợp với Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức 

hội nghị tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử huyện Nghĩa Hưng. Cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

1.1. Đại biểu ở tỉnh:   

 - Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Nghĩa Hưng. 

1.2. Đại biểu ở huyện:  

- Thường trực Huyện uỷ; Thường trực HĐND huyện;                          

- Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch 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; 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII. 

1.3. Đại biểu ở xã, thị trấn: Mỗi đơn vị mời 10 đại biểu cử tri tiêu biểu đại 

diện cho Đảng, Chính quyền, MTTQ, các Đoàn thể, thôn, xóm.  

 2. Thời gian: Ngày 14 tháng 6 năm 2019 (Thứ Sáu).      

          3. Địa điểm: 

- Hồi 07 giờ 30 phút tại tại Hội trường UBND xã Nghĩa Bình: Gồm các cơ 

quan, đơn vị và cử tri các xã (thị trấn) từ Nghĩa Hồng đến Nam Điền.  

 - Hồi 14 giờ 00 phút tại Nhà văn hoá trung tâm huyện, gồm các cơ quan, đơn 

vị và cử tri các xã (thị trấn) từ Nghĩa Đồng đến Nghĩa Lạc (riêng đơn vị xã Nghĩa 

Thái tổ chức TXCT theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh);  

 4. Yêu cầu:  

 - Các Đại biểu về dự hội nghị đầy đủ đúng giờ và chuẩn bị ý kiến phát biểu; 

 - Riêng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cử Lãnh đạo tham dự     

ở 2 điểm TXCT; 



 - Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, UBND xã Nghĩa Bình chuẩn bị hội 

trường, loa đài, tít chữ; 

 - UBND các xã, thị trấn mời đại biểu cử tri của đơn vị về dự hội nghị, cử người 

phụ trách đoàn và chuẩn bị ý kiến phát biểu; 

 - Đài phát thanh huyện cử phóng viên theo dõi đưa tin hội nghị; 

 - Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện chuẩn 

bị các điều kiện phục vụ hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như TP;                                                                         
- Trang TTĐT huyện;  

- Lưu: VT                                               

TL. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lương Thế Dũng 
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