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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

HUYỆN ỦY KỲ ANH 

* 

Số 53 - TB/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

         Kỳ Anh, ngày 17 tháng 02 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 
Lịch tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2021 

của đồng chí  Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

 
Thực hiện Quy định số 04 - QĐi/HU, ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 02/2021. 

 * Thời gian: Từ 7h30, ngày 19/02/2021, cụ thể:  

1. Từ 7h30 đến 8h00: Rà soát việc giải quyết các nội dung kiến nghị của 

công dân tại các phiên tiếp công dân trước.  

- Thành phần: Kính mời đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện; Phó chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện 

ủy, Ban tiếp công dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND 

huyện.  

 2. Từ 8h00 đến 11h30: Tiếp các tổ chức, cá nhân có những phản ánh, kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực... 

 - Thành phần mời tham dự tiếp: Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, 

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy, Ban Tiếp công 

dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Ban Tổ chức 

Huyện ủy, Thanh tra huyện. 

+ Đề nghị các đồng chí trưởng các phòng, ngành chuyên môn thuộc UBND 

huyện và đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã bố trí làm việc tại cơ 

quan, khi cần Văn phòng Huyện ủy thông tin mời tham dự.  

* Địa điểm: Phòng tiếp công dân, Trung tâm Hành chính công huyện, thôn 

Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện 

tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết các nội dung kiến nghị của công dân tại các 

phiên tiếp công dân trước, báo cáo tại phiên tiếp công dân. 
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- Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND 

huyện chuẩn bị hội trường, cử cán bộ ghi chép tại phiên tiếp dân. 

Vậy, thông báo cho các tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân có những vấn 

đề liên quan cần tiếp xúc, phản ánh, kiến nghị, trực tiếp có mặt đúng thời gian và 

địa điểm nêu trên để đăng ký thứ tự tiếp. Đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng thông 

báo rộng rãi cho công dân được biết./. 
  

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy,  

- Thường trực HĐND huyện, 

- Lãnh đạo UBND huyện, 

- Các ban, phòng, ngành đoàn thể cấp huyện, 

- Ban tiếp Công dân huyện,  

- Các tổ chức cơ sở Đảng, 

- Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện, 

- Lưu: VPHU, 

- Gửi văn bản giấy và điện tử./. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Xuân Thắng 
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