ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 03 tháng 3 năm 2021

Số: 493 /UBND-VP
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch TXCT
trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-ĐĐBQH ngày 26/02/2021 của Đoàn Đại biểu
Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11
Quốc hội khóa XIV.
UBND huyện yêu cầu:
1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc
Rà soát những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực
hiện chính sách, pháp luật và kiến nghị khắc phục gửi về Văn phòng HĐND &
UBND huyện trước ngày 10/3/2021. (Sau ngày 10/3/2021, nếu các cơ quan, đơn
vị không gửi báo cáo rà soát thì xác định là không có kiến nghị).
Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện tổng hợp, tham mưu UBND huyện
văn bản gửi các kiến nghị này đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và
gửi file điện tử đến Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 12/3/2021.
2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao huyện
Là đầu mối của UBND huyện thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng
Đoàn ĐBQH tỉnh trong việc tiếp nhận file âm thanh báo cáo cử tri của Đoàn
ĐBQH tỉnh.
Cùng với UBND các xã, thị trấn truyền thanh nội dung báo cáo cử tri của
Đoàn ĐBQH tỉnh tại các xã, phường, thị trấn, các khu dân cư. Thời gian thực hiện:
Từ ngày 08/3/2021 - 10/3/2021.
3. UBND các xã, thị trấn
Tiếp nhận file âm thanh và truyền thanh nội dung báo cáo cử tri của Đoàn
ĐBQH tỉnh tại các khu dân cư trên địa bàn theo thời gian nêu trên.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như Kính gửi;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT.
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