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THÔNG BÁO 

Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2019 

 

 Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công 

dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ 

Quy định Quy trình tiếp công dân và Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 

19/6/2015 của UBND huyện về ban hành “Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ 

sở Tiếp công dân huyện Ngọc Hồi”, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông 

báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 như sau: 

 1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 8 năm 2019. 

 2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện, thôn 6 thị trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

 3. Thành phần 

 - Lãnh đạo UBND huyện;  

 - Lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 

 - Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; 

 - Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;  

 - Chánh Thanh tra huyện; 

 - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

 - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;  

 - Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần;  

 - Trưởng Ban Tiếp công dân huyện; 

 - Lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương (nếu có nội dung liên quan). 

 Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến các đơn vị cùng toàn thể 

nhân dân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PVP phụ trách; 

- Các ngành dự buổi tiếp công dân định kỳ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, TD. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tài Thu 
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