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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân ngày 06/5/2021
Thực hiện Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết
một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày
31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Quy chế
tiếp công dân của UBND huyện; UBND huyện Thạch Hà tổ chức phiên tiếp
công dân định kỳ ngày 06/5/2021 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:
1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 06/5/2021 (sáng thứ 5).
2. Địa điểm: Hội trường số 4, UBND huyện.
3. Thành phần tham dự:
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện;
- Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Trưởng (Phó phụ trách) các phòng, ban, ngành: Thanh tra, Tư pháp, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động
– Thương binh và Xã hội, Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng HĐND – UBND
huyện; Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ tái định cư huyện, Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai Thạch Hà – Lộc Hà, Ban Tiếp công dân huyện.
- Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện tham dự và đưa tin;
- 02 cán bộ Công an huyện tham gia tiếp, đảm bảo an ninh trật tự phiên
tiếp công dân của Lãnh đạo huyện.
4. Chuẩn bị nội dung:
Giao thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp Ban Tiếp công dân huyện
chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để phục vụ phiên tiếp công dân định kỳ ngày
06/5/2021 của lãnh đạo UBND huyện.
Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian (Thông báo này
thay cho giấy mời)./.
Nơi nhận:
- Như thành phần tham dự;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TD.
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