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THÔNG BÁO 

Việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tháng 3/2020 

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định của Trung ương, của Tỉnh 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 nhân dân. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Phó Bí thư Thường 

trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 3/2020. 

Thời gian:  01 ngày, bắt đầu từ 08 giờ, ngày 20 tháng 3 năm 2020. 

Địa điểm: Tại Hội trường gác I – UBND huyện (Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị 

trấn Đức Thọ) 

Ủy ban nhân dân huyện Thông báo cho các tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân, 

có những vấn đề liên quan cần tiếp xúc, phản ánh, kiến nghị, trực tiếp có mặt đúng thời 

gian và địa điểm nêu trên đăng ký để tiếp.  

(Số điện thoại liên hệ: 0944.908.178 ông Trần Cao Lương, Phó Chánh Văn phòng 

Cấp ủy – Chính quyền, kiêm trưởng Ban tiếp Công dân huyện). 

Giao UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên hệ thống phát thanh, Trung 

tâm Văn hóa – Truyền thông đăng trên cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ để 

nhân dân biết và đăng ký./. 
 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban tiếp công dân tỉnh; 

- TT Huyện uỷ - HĐND huyện; 

- Chủ tich, PCT UBND huyện; 

- MTTQ huyện; 

- Ban Dân vận, Tuyên giáo, CQ Tổ chức – Nội vụ, 

Kiểm tra  – Thanh tra; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm văn hoá truyền thông; 

- Chánh VP, các Phó CVP; 

- Lưu: VT, TCD. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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