
ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   HUYỆN ỦY NAM TRÀ MY 

         *                   Nam Trà My, ngày 05 tháng 6 năm 2020 

               Số 1470 -CV/HU 
“V/v tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020” 

 

Kính gửi:  - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, 

- Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể huyện,  

- Phòng tiếp công dân huyện, 

- Đảng ủy, UBND các xã. 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với 

dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Thông báo số 408-TB/HU, ngày 

15/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lịch tiếp công dân định kỳ của Bí thư 

Huyện ủy năm 2020; đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, tổ chức 

tiếp dân định kỳ tháng 6/2020 như sau: 

1- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 10/6/2020 (Thứ Tư). 

2- Địa điểm: Phòng tiếp công dân huyện, tại trụ sở HĐND&UBND huyện. 

Các chi, đảng bộ trực thuộc; các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn 

thể huyện thông báo đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các cơ quan có liên quan 

được biết. 

Giao Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ tiếp công dân theo yêu cầu./. 

 

Nơi nhận:                     
- Thường trực Tỉnh ủy (theo dõi), 

- Ban Nội chính tỉnh (theo dõi), 

- Như trên, 

- Cổng thông tin điện tử huyện,                                                          

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.     

  

T/L BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

Ngô Tấn Lạc 
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