ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 111 /TB-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Châu Đức, ngày 09 tháng 4 năm 2018.

THÔNG BÁO
V/v thay đổi lịch tiếp công dân
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

Thực hiện Quy định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của
công dân, Chủ tịch UBND huyện có Thông báo số 447/TB-UBND ngày
13/10/2014 bố trí lịch tiếp công dân theo định kỳ vào sáng Thứ ba hàng Tuần.
Do sáng Thứ ba tuần này, ngày 10/4/2018, Chủ tịch UBND huyện trùng
với lịch họp của UBND tỉnh; vì vậy Chủ tịch UBND huyện dời lịch tiếp công
dân tuần này vào chiều thứ Sáu ngày 13/4/2018. Các tuần tiếp theo vẫn tiếp
thường xuyên vào sáng Thứ ba hàng tuần.
Giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng thông báo
này trên hệ thống website huyện, Đài truyền Thanh huyện, UBND các xã-thị
trấn thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện trên phương tiện
thông tin đại chúng để tổ chức, công dân được biết.
Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện
Thông báo đến các cơ quan, ban ngành, UBND các xã-thị trấn để tổ chức thực
hiện./.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận:
-Thường trực Huyện ủy (thay b/c);
-Chánh, các Phó Chánh VP UBND huyên;
-Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
-Đài truyền Thanh huyện;
-Ban Tiếp công dân huyện;
-UBND các xã, thị trấn;
-Lưu VT (Lý).
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