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THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN 
 

CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN,  

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 THÁNG 8/2022 

 
 

Thực hiện Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, Ban Tiếp công 

dân huyện thông báo lịch tiếp công dân tháng 8/2022 của Bí thư Huyện ủy; 

Thường trực HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện như sau: 

- Bí thư Huyện ủy tiếp công dân vào ngày 11 tháng 8 năm 2022;  

- Thường trực HĐND huyện tiếp công dân vào ngày 11 và ngày 25 tháng 8 

năm 2022; 

- Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân vào ngày 04 và ngày 18 tháng 

8 năm 2022; 

- Mời đại diện Văn phòng Huyện ủy; Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; Thanh tra 

huyện; Công an huyện; Hội Nông dân huyện tham gia tiếp công dân vào các ngày 

thứ năm hàng tuần; 

- Mời đại diện các phòng chuyên môn của huyện; UBND các xã, thị trấn 

tham gia tiếp công dân vào các ngày thứ năm hàng tuần (khi có yêu cầu của người 

chủ trì buổi tiếp công dân). 

Số điện thoại nóng: 0229.3680.243 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- UBKT Huyện ủy; 
- Văn phòng Huyện ủy; 
- Hội Nông dân huyện; 
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 
- Ban Tiếp công dân huyện; 
- Các phòng chuyên môn của huyện; 
- Công an huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu BTCD. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Hải 

 


		2022-07-27T11:14:16+0700


		2022-07-27T15:13:15+0700


		2022-07-27T15:13:15+0700


		2022-07-27T15:13:15+0700




