
 

 
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

 

Số: ......./TB-UBND 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Đồng Hới, ngày …. tháng 8 năm  2019 

 

THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian tiếp công dân ngày 15 tháng 8 năm 2019 

 

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2014; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công 

dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy 

định quy trình tiếp công dân và Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 

của UBND thành phố về ban hành quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố, 

phiên tiếp công dân định kỳ thứ 2 của tháng 8/2019 được quy định vào ngày 

15/8/2019. Tuy nhiên ngày 15/8/2019, Lãnh đạo UBND thành phố - Chủ trì phiên 

tiếp công dân và các đồng chí thuộc thành phần tham dự tiếp công dân bận dự cuộc 

họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nên lịch tiếp công dân chuyển sang ngày 16 

tháng 8 năm 2019. 

- Thời gian:  + Buổi sáng, bắt đầu vào lúc 8h00’;  

  + Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00’ 

- Chủ trì phiên tiếp công dân: Đồng chí Nguyễn Đức Cường - TUV - Phó 

Chủ tịch UBND thành phố. 

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân thành phố (Địa chỉ: số 09 Lâm Úy, phường 

Hải Đình). 

UBND thành phố thông báo để các đơn vị, địa phương và công dân được biết 

để thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP;                  (Để biết) 

- UBMT và các t/c Đoàn thể TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Đài TT-TH Tp (để đưa tin);  

- Website TP (để đăng tải trên web site)  

- Lưu.  

 

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Đoàn Thị Hải Lý 
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