UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 656 /STTTT-TTBCXB
V/v đăng tải thông tin về kỳ họp thứ 9,
Quốc hội khóa XIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 5

tháng 5 năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thị xã,
thành phố.
Thực hiện Công văn số 634/ĐĐBQH ngày 28/4/2020 của Đoàn ĐBQH về
việc đăng tải thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV,
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn
thế giới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước
kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
Để cử tri trên địa bàn tỉnh nắm thông tin, đề xuất kiến nghị đối với công tác
xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cũng như tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, Sở
Thông tin và Truyền thông đề nghị sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành
phố, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố đăng
tải trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, thông tin trên hệ thống truyền thanh cấp
huyện, cấp xã các nội dung dưới đây, cụ thể:
1. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (nội dung
kèm theo).
2. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gửi đến
Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh,
C300, CMT8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 04/5/2020 đến
ngày 08/5/2020.
3. Số điện thoại tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gọi
đến Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh: 02768.501105 (trong giờ hành chính từ
ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020).

4. Email tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gửi đến Đoàn
đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh: tayninh@quochoi.vn, từ ngày 04/5/2020 đến ngày
08/5/2020).
Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, P.TTBCXB
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