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THÔNG BÁO
v ề  việc tiếp dân của Bí thư Huyện ủy

Thực hiện Quy định số 672-QĐi/HU, ngày 16/3/2020 của Ban 
Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm của Bí thư Huyện ủy trong việc tiêp 
dân, đoi thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiên nghị của 
dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức ngày tiếp công dân định kỳ tháng 
3/2021, như sau:

Thời gian: 01 ngày, bắt đầu 08 giờ, ngày 24/3/2021 (thứ 4).
Địa điểm: Phòng tiếp dân Huyện ủy Chợ Mới (sổ 1, đường Nguyễn 

Huệ, ấp Thị, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).
Nội dung tiếp: Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tổ cáo của công dân 

thuộc thâm quyền giải quyết của cơ quan cấp huyện nhưng chưa được thụ 
lý để giải quyết hoặc đã được thụ lý nhưng để quá thời hạn giải quyết; phản 
ánh, kiên nghị, khiêu nại, tô cáo của công dân về những biểu hiện suy thoái 
vê tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biếu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyên hóa” của cán bộ, đảng viên thuộc thâm quyền giải quyết, chỉ đạo 
giải quyẻt của Bí thư Huyện ủy.

Công dân có nhu cầu đề nghị đăng ký với Văn phòng Huyện uỷ qua 
sò điện thoại 02963883038 chậm nhất ngày 19/3/2021.

Giao Đài truyền thanh huyện thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền 
thanh để người dân được biết.

Xin thông báo đến các đồng chí.

Noi nhân:
- TTHU, UBND huyện,
- Văn phòng HĐND - ƯBND huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Đài truyền thanh huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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