
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 

Số: 103/TB-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                         Hương Khê, ngày  17  tháng 10  năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019 

  

 Phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo huyện tại Trụ sở tiếp công dân 

của huyện (Tổ dân phố 5, Thị trấn Hương Khê) theo quy định được tổ chức vào 

các ngày 05 và 20 hàng tháng.  

 Tuy vậy, ngày 20/10/2019 trùng vào ngày Chủ nhật, đồng thời thực hiện 

Thông báo số 2227-TB/HU ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy nên 

Phiên tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo huyện ngày 20/10/2019 chuyển sang lúc 

07 giờ 30 phút, ngày 22/10/2019 (thứ Ba). 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các phòng, ban, ngành, đoàn thể,  

cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan biết. 

 Yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn 

thông báo, đưa tin kịp thời./. 

Nơi nhận:                                                                                           TL. CHỦ TỊCH                                                                                        

- Ban tiếp Công dân tỉnh;                                                                 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Thường trực Huyện ủy;             báo cáo                                                 PHÓ VĂN PHÒNG 

- Thường trực HĐND huyện;                                                    

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ, Hội nông dân huyện;                                                                      Đã ký  

- Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy;                                                    

- Trưởng các phòng, ngành, đơn vị: TN&MT, LĐTB&XH,      

  Tư  pháp, Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND, Công  an huyện,                           Nguyễn Trọng Vỹ   

  Tòa án nhân dân, Chi cục THA dân sự, Viện kiểm sát nhân              

  dân, Hạt Kiểm lâm huyện;                                            

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; (để đưa tin)                                                             

- UBND các xã, Thị trấn; (để thông báo)                                                                               

- Chánh, các Phó VP HĐND&UBND;  

- Ban tiếp công dân huyện;                                                       

- Lưu: VT.                                                                                
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