UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN
CẦM XUYÊN
_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3346/UBND-VP

Cẩm Xuyên, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Về việc giao chuẩn bị nội dung tiếp
xúc cử tri và làm việc với Tổ đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Văn phòng BCH PCTT-TKCN huyện;
- Ban quản lí dự án huyện;
- Ban CHQS huyện;
- Công an huyện;
Thực hiện Kế hoạch số 491/KH-HĐND ngày 13/11/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh vào sáng ngày 18/11/2020 tại xã Cẩm Thành, sáng ngày 19/11/2020 tại xã
Nam Phúc Thăng và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với huyện vào
lúc 14h ngày 19/11/2020, tại phòng họp gác 3 - Cơ quan UBND huyện; Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân huyện giao:
1. Trưởng các phòng, ban, ngành rà soát theo chức năng, nhiệm vụ để chuẩn
bị nội dung phát biểu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất về
lĩnh vực của đơn vị mình quản lí, phụ trách mà thuộc thẩm quyền giải quyết của
Trung ương, của tỉnh.
2. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chuẩn bị nội dung phát biểu theo
theo lĩnh vực đã được phân công và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các
nhiệm vụ nêu trên.
Nhận được công văn, yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP.HĐND-UBND huyện;
- Bộ phận theo dõi công việc;
- Lưu: VT.
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