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THÔNG BÁO 
 ịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư  hị ủy 

------- 
 

 Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019, của Bộ Chính trị về 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với 

dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Ban Thường vụ Thị ủy thông báo 

lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Thị ủy vào ngày 01 và ngày 15 hàng 

tháng, tại Phòng tiếp công dân của Ủy ban nhân dân thị xã, nếu trùng vào các ngày 

nghỉ, ngày lễ sẽ bố trí vào ngày làm việc liền kề tiếp theo. 

 Thời gian thực hiện bắt đầu vào tháng 4/2019. 

 * Giao Văn phòng Thị ủy cập nhật Thông báo này tại Trang thông tin điện 

tử của cơ quan Thị ủy; phòng Văn hóa – Thông tin, Đài truyền thanh – truyền hình 

thị xã đưa thông tin về lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Thị ủy trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, công dân được biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Ủy ban nhân dân thị xã,  

- Các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể  

chính trị-xã hội thị xã,                                  
- Đài truyền thanh thị xã, 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, 

- Lưu VPTU. 

T/M B N   ƯỜN  VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
(đã ký, đóng dấu) 

 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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