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 Đức Linh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, 

kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy
-----

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019  của Bộ Chính trị về
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và
xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy chế số 04-QC/HU, ngày 30/7/2021 của
Ban Thường vụ Huyện ủy về đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với
dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Văn phòng Huyện ủy thông báo thời gian tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và
xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy, cụ thể như sau:

1. Thời gian tiếp dân

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ 02 ngày/tháng,  vào ngày 10 và
ngày 25. Nếu ngày tiếp dân định kỳ trùng với ngày thứ 7, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ thì
sẽ tổ chức tiếp dân vào ngày làm việc kế tiếp.

- Ngoài ra, tùy tính chất của vụ việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy sẽ tổ chức tiếp
dân đột xuất.

2. Địa điểm: Phòng tiếp dân của Huyện ủy, tại số 375 đường Cách Mạng Tháng
8, thuộc khu phố 3, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Thông báo này được đăng trên Website duclinh.binhthuan.dcs.vn của Huyện ủy
Đức Linh; niêm yết tại Cơ quan Huyện ủy; gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và
thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết./.

 Nơi nhận:                                                       
- Thường trực Huyện ủy,
- TT HĐND, UBND huyện,
- Các ban Huyện ủy,
- Mặt trận và các đoàn thể huyện,
- Phòng Văn hóa - Thông tin,
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa và thể thao,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Thị Kiều Phương


	CHÁNH VĂN PHÒNG
	Phạm Thị Kiều Phương

		2021-08-02T15:54:16-0700
	Việt Nam
	Văn phòng<VAN PHONG/HUDUCLINH/TUBINHTHUAN/DCS/VN> đã ký lên văn bản này!


		2021-08-02T15:55:27-0700
	Việt Nam
	Phạm Thị Kiều Phương<PHAM THI KIEU PHUONG/HUDUCLINH/TUBINHTHUAN/DCS/VN> đã ký lên văn bản này!




