
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THỊ XÃ NGÃ NĂM                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:          /TB-HĐND                     Ngã Năm, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

 

Kính gửi:  

- Thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị số 4; 

- Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã;  

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường; 

       thị xã Ngã Năm 

 

Căn cứ Công văn số 95/HĐND-VP ngày 06/7/2022 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Được sự thống nhất của Tổ trưởng Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh (đơn vị số 4 - thị xã Ngã Năm); Thường trực Hội đồng nhân dân thị 

xã Ngã Năm thông báo đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị thị xã Ngã 

Năm phối hợp với đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và các xã, phường tiếp xúc 

cử tri theo luật định.  

1. Thành phần Đại biểu HĐND tỉnh 

- Ông Trần Văn Việt: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ngã 

Năm. Tiếp xúc cử tri Phường 2, Phường 3. 

- Ông Phạm Tuân: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh. Tiếp xúc cử 

tri xã Mỹ Bình, Vĩnh Quới. 

- Bà Phan Thị Trúc Giang: Trưởng phòng Pháp chế, Sở Nông nghiệp & 

PTNT tỉnh. Tiếp xúc cử tri xã Tân Long, Phường 1, Mỹ Quới, Long Bình. 

2. Thời gian: 02 ngày (18/7/2022 và 20/7/2022), cụ thể như sau:  

* Ngày 18/7/2022  

- Sáng 08 giờ, tiếp xúc cử tri Phường 2 và xã Tân Long. 

- Chiều 14 giờ, tiếp xúc cử tri Phường 3, Phường 1. 
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* Ngày 20/7/2022 

- Sáng 08 giờ, tiếp xúc cử tri xã Mỹ Bình, Mỹ Quới. 

- Chiều 14 giờ, tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Quới, Long Bình. 

3. Địa điểm: Tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa các xã, phường. 

Đề nghị Thường trực UBND thị xã phân công lãnh đạo các ngành chuyên 

môn thuộc UBND thị xã tham dự tiếp xúc cử tri cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh.  

Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tham dự tiếp xúc cử tri cùng Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại địa bàn trúng cử. 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các xã, phường, sắp xếp địa điểm, trang trí hội trường và thông 

báo mời cử tri đến tham dự đông đủ. 

Rất mong các đồng chí quan tâm, tạo điều kiện để đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp phối hợp tiếp xúc cử tri theo Luật định. 

 

 Nơi nhận:     
- Như Kính gửi; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Đài truyền thanh thị xã; 

- BLĐ Văn phòng; 

  - Lưu: VP.       

 TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Cẩm Tú 
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