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GIẤY MỜI 

Tiếp công dân định kỳ của UBND thành phố 

 

 Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, UBND thành phố tổ chức phiên 

tiếp công dân định kỳ ngày 05/8/2019.  

 1. Thành phần tham dự buổi tiếp công dân, kính mời: 

 - Đại diện Thường trực HĐND thành phố; 

- Đồng chí Phạm Hùng Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố (Mời chủ 

trì buổi tiếp công dân); 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, UBKT Thành ủy; 

 - Đồng chí Trần Trọng Dũng – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố, Trưởng ban Tiếp công dân thành phố; 

 - Đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Thanh tra, Kinh tế, Tài nguyên & Môi 

trường, Quản lý đô thị, Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

 - Cán bộ phụ trách tiếp công dân và xử lý đơn thư, Văn phòng HĐND -

UBND thành phố. 

 Yêu cầu: 

 - Các phòng Thanh tra, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô 

thị, Ban BT,HT&TĐC căn cứ các Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ của 

UBND thành phố và soát xét lại tiến độ giải quyết những đơn thư được giao cho 

phòng, ban mình kiểm tra, xử lý để báo cáo lãnh đạo UBND, Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố và cử lãnh đạo tham dự, trả lời tại buổi tiếp công dân.  

 - Văn phòng HĐND – UBND thành phố chuẩn bị các nội dung liên quan 

đảm bảo buổi tiếp công dân diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. 

 2. Thời gian: + Buổi sáng: Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 05/8/2019. 

      + Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 05/8/2019. 

 3. Địa điểm: Phòng Tiếp công dân – Gác 2, UBND thành phố Hà Tĩnh. 

 Kính đề nghị các đồng chí đến tham dự buổi tiếp công dân đúng thành 

phần và thời gian quy định./.    

  Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;  

- Lưu: VT, VP; 

- Gửi: VB điện tử.  
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