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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2856 /TB-UBND Can Lộc, ngày 01 tháng  9  năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020  

của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định của Trung ương, của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBND huyện về trách nhiệm của người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý 

những phản ánh, kiến nghị của công dân. Ủy ban nhân dân huyện thông báo thời 

gian tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân: 

- Thời gian 02 ngày, gồm: Ngày 07/9/2020 và ngày 21/9/2020. 

+ Buổi sáng: Từ 7h00
”
 - 11h00

”
; 

+ Buổi chiều: Từ 14h00
”
 - 17h00

”
; 

- Địa điểm tiếp công dân: tại Hội trường tầng 1, UBND huyện.  

- Địa điểm công dân đăng ký: Tại phòng Tiếp công dân thường xuyên của 

huyện.  

2. Thành phần cùng tham dự: 

Kính mời Thường trực HĐND huyện, Hội đồng tiếp công dân, Trưởng các 

phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Hà Tĩnh 

- Chi nhánh Can Lộc; Ban Tiếp công dân huyện; 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện tham dự và đưa tin, Công an 

huyện bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự. 

Giao Ban Tiếp công dân; Ban Biên tập Cổng/trang Thông tin điện tử huyện; 

UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai Thông báo này tại  trụ sở làm việc và 

trên Cổng/trang Thông tin điện tử huyện/xã; đồng thời thông báo trên hệ thống 

truyền thanh để nhân dân được biết.  

Thông báo này thay cho Giấy mời, đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị nói 

trên thực hiện nghiêm túc./.  

Nơi nhận: 
-TT HU, HĐND huyện (để bc); 

- Các phòng, ban, ngành, MT, Đoàn thể huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Trung tâm VH-TT huyện; (để thông báo) 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TCD. 

                                                                     

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

Nguyễn Đại Đồng 
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