
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ngã Năm, ngày         tháng  5   năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Lịch Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

thị xã Ngã Năm tháng 5 năm 2021 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; 

Căn cứ 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; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thị xã tổ chức Tiếp công dân định kỳ với thành phần, thời gian và địa điểm 

như sau: 

1. Thành phần mời dự: 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. 

- Chánh án Tòa án nhân dân thị xã. 

- Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã. 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã. 

- Chánh Thanh tra thị xã. 

- Ban Tiếp công dân thị xã. 

2. Thời gian: vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 10/5/2021 và ngày 20/5/2021. 

3. Địa điểm: tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thị xã Ngã Năm (địa chỉ Khóm 

3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng). 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm bận công việc đột 

xuất, sẽ có thông báo giao nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã 

hoặc Lãnh đạo các Ban, phòng ngành thị xã có liên quan phối hợp cùng Ban 

Tiếp công dân thị xã tham mưu tổ chức Tiếp công dân định kỳ và báo cáo kết 

quả về Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm. 

Giao Ban Tiếp công dân thị xã phối hợp Thanh tra thị xã tham mưu đôn 

đốc các ngành đơn vị có liên quan giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân 

báo cáo Thường trực UBND thị xã./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- TT. UBND thị xã; 

- Các Ban, phòng ngành thị xã; 

- Ban Tiếp dân thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Trạng 
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