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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ 

 
  

 Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, lãnh đạo UBND thị xã tổ 

chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân thị xã vào ngày 05 và 20 hàng 

tháng.  

 Tuy nhiên, ngày 05 trùng với ngày tiếp công dân định kỳ của Thường trực 

Tỉnh ủy, do đó, lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND thị xã được bố trí 

vào ngày 04 và 20 hàng tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy 

định sẽ có thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân cụ thể). 

 UBND thị xã thông báo để Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, 

Thường trực UBMTTQVN thị xã, các cơ quan, đơn vị và công dân biết./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Thường trực UBMTTQVN thị xã; 

- Chủ tịch, PCT. UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thị xã (3 khối); 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao & TT (Để thông báo); 

- Công an thị xã; 

- Công an phường Hòa Vinh; 

- UBND các xã, phường; 

- Chánh, PCVP + đ/c Riêng; 

- Lưu: VT, BTDTr. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh  
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