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THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tháng 6 năm 2022
Căn cứ Luật Tiếp công dân 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày
26/6/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/5/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo.
Thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Quy chế hoạt động của UBND xã và
Quy chế tiếp công dân; tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố
cáo của công dân, kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hiểu rõ hơn tâm tư nguyện
vọng của nhân dân góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Căn cứ vào Chương trình công tác tháng 6 năm 2022 của Huyện ủy và UBND
huyện Can Lộc.
Ủy ban nhân dân xã Kim Song Trường thông báo Lịch tiếp dân định kỳ của
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tháng 6 năm 2022, cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân:
- Đ/c Bí thư Đảng ủy tiếp công dân vào ngày 13 và ngày 20/6/2022
- Đ/c Chủ tịch UBND xã tiếp dân vào các ngày 06-13-20-27/6/2022
+ Buổi sáng: Từ 7h00 - 11h00.
+ Buổi chiều: Từ 14h00 - 17h00.
- Địa điểm: Hội trường xã Kim Song Trường.
2. Thành phần mời tham dự:
Kính mời đại diện: Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường
trực UBMTTQ, Ban thanh tra nhân dân, Phó Chủ nhiệm UBKT, Công chức: Địa
chính, Tư pháp, Văn hóa chính sách..
Giao Ban văn hóa – Thông tin tuyên truyền thông báo rộng rải trên hệ
thống truyền thanh của xã để Nhân dân được biết. Đồng thời niêm yết công khai
tại trung tâm giao dịch.
Thông báo này thay cho giấy mời, đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ
và đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- TT Đảng ủy – TT HĐND xã, (để bc);
KT. CHỦ TỊCH
- TT UBMTTQ xã;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Các ban ngành đoàn thể;
- Các đơn vị thôn; (để thông báo)
- Lưu: VT.
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