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GIAY MO!
U5' ban nhân dan huyn t6 chfrc phiên tip cong dan djnh k5' lAn thu nhAt trong
tháng 5 nàm 2020 cüa Lãnh do huyn d giái quyêt nhftng kin nghj cüa cong dan.
* Thành phn, kinh môi:

+ 6 huyn:
- Dtng chI Phm Däng Nht - Chü tjch U5' ban than dan huyn;
- Dng chI Dng Hftu Nba — Chánh Thath tra huyn;
- Dai din Lãnh dao Cong an huyn;
- Trutng phông các phông Tu pháp, Tài nguyen — môi tru&ng;
- Các dMg chI thành viên Ban tip cong dan (tai QD s6 4879/QD-UBND ngày
19/11/2019 cüa UBND huyn)
+ 6 xâ, thj trAn: D nghj dng chI C/in tfc/i UBND chü dt7ng sap xé'p cong vic dé khi
cO cong dan cüa xâ minh dë'n Try s& TCD huyn sé' dzcçrc mô'i cling tham gia uA
cling Lan/i dgo huyn.
* ThOl gian: Bat dAu tfr 7h30 ngày 05/ 5 /2020 (Thu' 3)
-TIc 7h30' de'n 8h30': Soát xét 1i cac ni dung tip cOng dan theo thông báo, kêt
luân, chi dao cUa dèng chI Chü tjch UBND huyn tai phiên tip dan k3' truàc, k6t qua
giái quyêt dan thu..
-Tic 08h30' dé'n 11h30': Tiêp nMn dcin this, kiên nghj phãn ánh cUa cong dan;
* Dia dim: Tri s& Tiêp cong dan djnh k5';
S nhà 153 thrOng Ha Huy Tip, thj trãn CAm Xuyén (d9c QL1A).
D nghi phông TNMT soát xét lai nhttng vu viêc tn dong, nhfrng kM khàn
vuông mc trong qua trInb giãi quyt, báo cáo và xin s, kin chi dao tai bu& tiEp cong
dancüaLãnhdao huyên.
Cong an huyn, Thanh tra huyn m.c trang plwc ngành theo quy djnh.
Nh3n duqc GiAy mäi, d nghj các dng chI s&p xEp dçr bu6i tip cong dan dñng
th&i gian quy djnh./.
Noi nhan:
- Nhu thành phAn mâi;
- UBND eác xä, thj frAn (SA thông tin);
- Trung tam IJDKHKT;
- Li.ru: VT.
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