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Sô: 5V^TB-ƯBND Phú Quốc, ngày ỉ 0 tháng năm 2020

THÔNG BÁO
về việc niêm yết danh sách cử tri để lấy ý kiến đối với

Đề án thành lập thành phé Phú Quốc và thành lập các phường
thuộc thành phổ Phú Quốc, tỉnh Kiên Gỉang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sỗ 54/NĐ-CP ngày 16 thảng 4 năm 2018 của Chính phủ

về hướng dẫn việc lấy ý ũến cử trì về thành lập, giải thế, nhập, chia, điểu chỉnh
địa giới đom vị hành chỉnh;

Căn cứ Thông bảo sổ 2139-TB/TƯ ngày 4 tháng 6 năm 2020 Kết luận của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về xây dựng Đe án thành lập thành phố Phú
Quốc;

Căn cứ Công văn số 754/UBND-NCPC ngày 4 tháng 6 năm 2020 của ủy
ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tố chức lấy ý kiến cử ừ'i đoi với Đe án
thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phủ
Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 249/KH-ƯBND ngày 5 tháng 6 năm 2020 của ủy ban
nhân dân huyện Phủ Quốc về việc tổ chức lấy ý kiến cử ừ-ỉ và ừ-ình kỳ họp
HĐND các cấp thông qua nội dung Đe án thành lập thành phố Phủ Quốc và
thành lập cậc phường thuộc thành phố Phủ Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện Công văn số 754/UBND-NCPC ngày 04/6/2020 của ủy ban
nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án ứiành
lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phưòmg thuộc ứiành phố Phú Quốc,
tỉnh Kiên Giang, ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc ứiông báo về việc niêm yết
danh sách cử tri để lấy ý kiến đối với Đe án thành lập thành phố Phú Quốc và
thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cụ thể như
sau:

1. Địa đỉểin niêm yết
Danh sách cử tri do ủy ban nhân dân các xã, thị trấn niêm yết tại trụ sở

ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và tại các ấp, khu phố nơi cử tri đăng ký hộ
khẩu thường trú.

2. Thời gian niêm yết
Thời gian niêm yết danh sách cử tri là 30 ngày kể từ ngày 05/6/2020 đến

hết ngày 05/7/2020.



Trong thời gian niêm yết, những cử tri nào chưa có tên ừong danh sách cử
tri để tổ chức lấy ý kiến hoặc có thắc mắc, khiếu nại về danh sách cử ừi đề nghị
liên hệ ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được
giải quyết trước ngày 05/7/2020. Sau thời gian trên mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ
không được giải quyết.

ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc thông báo đến toàn thể cử ừi trên đia
bàn huyện được biết./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- Đài PT-TH tỉnh Kiên Giang (phát trên đài);;
- Trung tâm VH, TT&TT huyện (phát trên đài);
- UBND các xã, thị ừấn;
- LĐVP + đ/c Nhung;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, tvtuyen.
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