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THÔNG BÁO 

Phân công công chức trực tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 

 

Thực hiện Công văn số 1802/UBND-NC ngày 17/5/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh phân công lãnh đạo và công chức làm nhiệm vụ tiếp 

công dân trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử (từ sáng ngày 22/5/2021 đến hết ngày 

23/5/2021) như sau: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Ghi chú 

1 Bùi Thành Thương Giám đốc  0918.353.007 Trực lãnh đạo 

2 Nguyễn Thị Thùy Nga Chánh Văn phòng 0985.768.697  

3 Lê Hiếu Trung Thanh tra viên 0988.374.868  

 

* Đối với các ngày trước và sau khi diễn ra cuộc bầu cử, việc tiếp công dân 

tại Sở Nội vụ được thực hiện theo lịch phân công công chức tiếp công dân định kỳ, 

thường xuyên và đột xuất của Sở Nội vụ.  

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm, 

phối hợp thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- TT TU, HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịchUBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tiếp công dân - Nội chính; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Thường trực UBBC tỉnh; 

- Các Phó Giám đốc Sở Nội vụ;  

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; 

- Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; 

- Niêm yết; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thành Thương 
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- Lưu: VT, TTr. 
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