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UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN SƠN DƯƠNG                               Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

    Số:        /TB-UBND                           Sơn Dương, ngày      tháng 6 năm 2020 

[ 

THÔNG BÁO 

Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 10 tháng 6 năm 2020 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 120-KH/HU ngày 01/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện (khóa XX) triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các 

cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Ngày 10/6/2020, Đảng bộ Khối UBND huyện tổ chức Đại hội lần thứ 8, 

nhiệm kỳ 2020-2025;  

Để đảm bảo thực hiện chương trình, nội dung và triệu tập đầy đủ các thành phần 

đại biểu về dự theo yêu cầu của Đại hội Đảng bộ khối UBND huyện lần thứ 8, nhiệm 

kỳ 2020-2025, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 10/6/2020. 

2. Giao trách nhiệm: 

- Đồng chí Nguyễn Tài Long, Thành viên Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận 

các ý kiến, kiến nghị, đề nghị của nhân dân tại Ban tiếp công dân huyện; tổng hợp Báo 

cáo và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan giải quyết và trả lời 

công dân theo quy định. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thông báo trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở để nhân dân biết, thực hiện các nội dung kiến nghị, đề nghị tại Ban tiếp 

công dân huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, PVP TH HĐND và UBND huyện; 

- Cơ quan UBKT-TT; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trưởng Ban TCD, Đ/c Long, Huy; 

- Các chuyên viên NC;  

- Lưu: VT, (L      b). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 
 

 

Hoàng Khánh Linh 

 

 

 



2 

 

 

 


		2020-06-05T16:07:37+0700
	Việt Nam
	Hoàng Khánh Linh<pcvpth.sd@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-06-05T17:53:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-06-05T17:53:33+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-06-05T17:53:41+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




