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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch HĐND huyện
Thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND
huyện Than Uyên về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt của Ban Tiếp công dân
huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân tháng
01 năm 2022 của Chủ tịch HĐND huyện như sau:
1. Thời gian tiếp công dân
02 ngày, ngày 10/01/2022, 20/01/2022.
2. Địa điểm
Trụ sở Tiếp công dân huyện, Khu 2, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.
3. Thời gian đăng ký
Thời gian đăng ký trước ngày 05/01/2022, 15/01/2022; các trường hợp
đăng ký sau ngày nêu trên sẽ được chuyển sang lần tiếp công dân kế tiếp hoặc
sang tháng kế tiếp.
Lưu ý: Các cá nhân, tổ chức khi đến đăng ký cần mang căn cước công dân
(hoặc giấy tờ tuỳ thân, giấy giới thiệu), nêu rõ họ tên, địa chỉ, nội dung đề nghị,
kiến nghị Chủ tịch HĐND huyện tiếp.
Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và công khai
trên hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện, Trang Thông tin điện tử huyện
để Nhân dân và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Văn phòng Huyện uỷ;
- Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng tải);
- Ban Tiếp công dân huyện;
- Lưu: VT,VP.
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