
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨNG LIÊM 

 
Số:   49  /HĐND  

V/v điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri   

tại đơn vị Thị trấn Vũng Liêm   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vũng Liêm, ngày  18 tháng 5  năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

                -Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 6, số 7; 

                -Tổ đại biểu HĐND huyện (Tổ số 7, đơn vị  thị trấn Vũng 

Liêm và xã Trung Thành Tây); 

                - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vũng Liêm; 

                -Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Vũng 

Liêm. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Theo nội dung Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 15/5/2020 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm về việc thông báo Lịch tiếp xúc cử tri trước 

kỳ họp thứ 17 của đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vũng Liêm và trước kỳ họp 

thứ 13 của đại biểu HĐND huyện tại đơn vị thị trấn Vũng Liêm và xã Trung Thành 

Tây vào lúc 8 giờ ngày 21/5/2020,  nay xin điều chỉnh lại thời gian như sau:  

 

Đơn vị thị trấn Vũng Liêm tiếp xúc cử tri vào lúc 14 giờ ngày 25/5/2020.  

Lý do: Sắp xếp lại thời gian để thuận lợi việc tổ chức đại hội Đảng bộ thị 

trấn Vũng Liêm nhiệm kỳ 2020-2025.  

Các nội dung khác của Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 25/5/2020 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm không thay đổi. 

 

Nay, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo đến quý đại biểu biết 

để sắp xếp công việc tham dự tiếp xúc cử tri theo lịch đã thông báo ./. 

 

                TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

                                KT. CHỦ TỊCH  

                               PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                                Đã ký 

Đã                      
    

                                Đoàn Thanh Tú 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:VP, Qtri; 
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