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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND xã
và đại biểu HĐND xã tháng 02 năm 2019
Thực hiện kế hoạch số 7/KH-HĐND, ngày 25/01/2019 của Thường trực HĐND xã
“về Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII
năm 2019”;
Thực hiện công văn số 11/CV-HĐND, ngày 29/01/2019 của Thường trực HĐND
huyện Kbang V/v tổ chức tiếp công dân ngày 14, 15/02/2019;
Thường trực HĐND xã thông báo lịch tổ chức tiếp công dân tháng 02/2019 như sau:
1.Thành phần tiếp công dân:
- Đ/c: Võ Văn Hải - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã, Chủ trì tiếp công dân;
- Đ/c: Trần Ngọc Thạch - Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã;
- Đ/c: Đinh Trinh - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
- Thành phần tham gia tiếp công dân:
+ Nguyễn Văn Cây - Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND xã;
+ Đinh Thị Côi, Trưởng ban Pháp chế HĐND xã;
+ Đại diện Văn phòng HĐND, UBND xã.
2.Thời gian tiếp công dân: 02 ngày, ngày 14-15/02/2019.
3. Địa điểm tiếp công dân: Tại hội trường UBND xã (Trụ sở UBND xã, Nghĩa
An). Thông báo này thay cho giấy mời.
Đề nghị Ban lãnh đạo nhân các thôn, làng và cán bộ đài truyền thanh thông báo rộng
rãi cho nhân dân biết, khi công dân có nhu cầu cần ý kiến, kiến nghị và những vấn đề liên
quan khác để phản ánh đúng thời gian, địa điểm nêu trên.
Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân tháng 02/2019 của Thường trực HĐND xã,
đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTHĐND huyện;
- TT Đảng ủy-UBND-UBMTTQVN xã;
- Các Đại biểu HĐND huyện bầu tại xã;
- 25 vị đại biểu HĐND xã khóa XII.
- Lưu: VP HĐND.
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