ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ
Số:1919 /UBND-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày24

tháng 12 năm 2020

V/v mời dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau
kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI

Kính gửi:
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh.
- Các Đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ Sông Lô;
- Văn phòng HĐND tỉnh; Trường Chính trị tỉnh, Báo Vĩnh Phúc,
Đài PT&TH tỉnh, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh.
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND; UBMTTQ huyện;
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Huyện
ủy, HĐND- UBND huyện; Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự
huyện; Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Sông Lô; Công ty TNHH
MTV thủy lợi Lập Thạch.
- UBND các xã: Tứ Yên, Yên Thạch, Đức Bác, Đồng Thịnh.
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-HĐND, ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa
XVI; UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh Vĩnh
Phúc trên địa bàn huyện như sau:
I. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thành phần:
* Đại biểu HĐND tỉnh:
+ Ông Lê Duy Thành: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
+ Bà Phùng Thị Kim Nga: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Lô;
+ Bà Lê Thị Phương Hoa: Đại biểu HĐND tỉnh.
* Ở tỉnh: Thường trực HĐND, UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh; Văn phòng
HĐND tỉnh; Trường Chính trị tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Đài PT&TH tỉnh, Cổng Thông
tin giao tiếp điện tử của tỉnh.
* Ở huyện:
- Kính mời: Thường trực Huyện ủy, HĐND- UBND huyện; Ủy ban MTTQ
huyện;
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Huyện ủy,
HĐND- UBND huyện; Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Văn phòng
ĐKĐĐ chi nhánh Sông Lô; Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch.
* Ở xã: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và đại diện
các thành phần cử tri đang công tác, sinh sống trên địa bàn các xã: Tứ Yên, Yên
Thạch, Đức Bác, Đồng Thịnh.
2. Thời gian: Bắt đầu từ 07h30’ ngày 28/12/2020 (thứ 2)
3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Tứ Yên.

II. NỘI DUNG BUỔI TIẾP XÚC CỬ TRI

- Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 20; phổ biến nội dung
các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp thứ 20;
- Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu tiếp thu, trả lời những ý kiến, kiến nghị của
cử tri thuộc thẩm quyền; tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo
cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.
III. YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ

1. Ủy ban MTTQ huyện chủ trì làm công tác tổ chức buổi tiếp xúc cử tri.
2. Giao UBND xã Tứ Yên trang trí khánh tiết và chuẩn bị các điều kiện cần
thiết phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri.
3. Trung tâm VH-TT-TT huyện bố trí camera ghi hình, đưa tin Hội nghị.
4. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với Trung tâm VH-TT-TT
chủ động liên hệ với UBND xã Tứ Yên để chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ
Hội nghị;
5. UBND các xã: Tứ Yên, Yên Thạch, Đức Bác, Đồng Thịnh mời các thành
phần là: Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và cử tri của xã mình
(mỗi xã có ít nhất 50 cử tri trở lên); đồng thời tuyên truyền đến các cử tri khi
tham gia hội nghị có thể chuẩn bị các ý kiến bằng văn bản để tiện cho quá trình tiếp
thu và trả lời.
Sau Hội nghị tiếp xúc cử tri, UBND huyện kính mời các đai biểu HĐND
tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí Thường trực Huyên ủy, HĐND,
UBND, UB MTTQ huyện về trụ sở huyện Sông Lô để rút kinh nghiệm.
Để hội nghị Tiếp xúc cử tri đạt kết quả cao đề nghị các đại biểu đến địa điểm
tiếp xúc cử tri đúng thời gian quy định, các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ buổi tiếp xúc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Văn Thọ

