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GIẤY MỜI 
V/v dự tiếp công dân định kỳ của UBND thị xã Đông Hòa. 

 
  

 UBND thị xã kính mời đồng chí cùng lãnh đạo UBND thị xã dự buổi tiếp 

công dân định kỳ theo quy định của pháp luật. 

 1. Thành phần, địa điểm tham dự 

 * Tại điểm cầu Phòng họp số 1 UBND thị xã 

- Chủ trì: Lãnh đạo UBND thị xã;  

- Thường trực HĐND thị xã; 

 - Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường, Thanh tra, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Quản lý đô 

thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục 
Thi hành án dân sự thị xã. 

 * Tại điểm cầu UBND xã, phường: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 * Tại điểm cầu Trụ sở Tiếp công dân thị xã 

 - Công an thị xã Đông Hòa (Đội An ninh); 

- Công an phường Hòa Vinh; 

- Ban Tiếp công dân thị xã. 

 2. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ ngày 04/3/2022 (Thứ Sáu) 

3. Nội dung khác 

- Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thông báo rộng rãi việc 
UBND thị xã tổ chức tiếp công dân vào ngày 04/3/2022 để tổ chức, công dân biết. 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng 
HĐND&UBND thị xã đảm bảo phòng họp trực tuyến, các điều kiện kỹ thuật kết 

nối đường truyền, xử lý sự cố kỹ thuật (nếu có) giữa điểm cầu Phòng họp số 1 của 
UBND thị xã, UBND các xã, phường và Trụ sở Tiếp công dân thị xã để đảm bảo 

buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND thị xã đạt kết quả./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, PCT. UBND thị xã; 
-  Phòng Văn hóa và Thông tin; 
-  Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh; 
- Chánh, PCVP + đ/c  Phước, Tường, Riêng, Tín; 
- Lưu: VT, BTDTr. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Nguyễn Thị Thúy Duyên 
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