UBND THANH PHO GIA NGHIA
VAN PHONG

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - H*nh phüc

S: C L /TB-VP

Gia NghTa, ngày 04 tháng&Lnám 2022

THÔNG BAO
Lkh tip cong dan tháng 01 nãm 2022
Can cu Quy& djnh s 02/2016/QD-UBND ngày 23/5/2016 cüa UBND th
xã Gia NghTa (nay là thãnh phô Gia NghTa), ye vic ban hãnh Quy djnh ye cong
tác tiêp cong dan, tiêp nhn và xi l dan thu khiêu nai, to cáo, kiên nghj, phán
ánh trên dja bàn thành phô Gia Nghia.
Van phông HDND-UBND thành ph Thông báo Ljch tip cong dan tháng
01 11am 2022 nhu sau:
1. Thu&ng trrc Thành üy tip cong dan vào thu Hai, ngày 10/01/2022 ti
phông Tiêp cong dan UBND thành phô.
2. Thithng trrc Hi dtng nhân dan thãnh ph tip cong dan vào thu Nàm,
ngày 20/01/2022 tai phông Tiêp cong dan UBND thành phô.
3. Lânh dto UBND thành ph tip cong dan vào thu Tu, ngày 05/01/2022
và th Ba, ngày 25/01/2022 ti Hi trträng Trung tam ChInh trj thành phô Gia
Nghia.
Ngoài thôi gian tip cong dan trên, Thung trirc Thành üy, Thithng tr1rc
Hi dOng nhân dan thành pho và Lãnh dao UBND thành phô së tiêp cOng dan
dt xuât khi xét thây can thiêt.
* Liru : D nghj Thz trtràng các don vj Co lien quan, can ci theo ljch
Tiêp cong dan trên cia Thw&ng trrc Thành iy, Thithng trtc HDND thành phó,
länh dgo UBND thành phO thI c/ni dç5ng phOi hop, chuán bj ho sd, tài lieu cO
lien quan và czr ngu'&i tham gia ding th&i gian, dja diem nêu trên.
Trên day là Thông báo v Ljch tip cong dan cüa Thithng trrc Thành üy,
Thuing tr1rc Hi dông nhân dan thành phô và LAnh dto UBND thành phô trong
tháng 01 nàm 2022.!.
Noi nhân:
ANH VAN PHONG
- TT Thành üy (b/c);
- TT HDND thành phô (b/c);
- CT, các PCT UBND thành ph&
- Cong an thành ph;
- Các phOng, ban, chuyên môn;
- UBND các xã, phu0ng;
- Hi Nông dan thành phô (p/h);
- Trung tam VHTT&TT TP (thra tin);
- Trang Thông tin din tCr thành phO;
- LDVP;
- Liru: VT, BTCD.

YVANPHÔt

0°/HOIDONGNHA

DAY

VA/$
-

Nguyn Tin Tüng

