
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

 

 Số:            /UBND-BTD 

V/v triển khai một số nội dung 
chuẩn bị tham dự buổi tiếp công 

dân định kỳ tháng 3/2022 của  
Bí thư Tỉnh ủy 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đông Hòa, ngày         tháng  3 năm 2022 

 

  Kính gửi: 

    - Phòng Văn hóa & Thông tin thị xã; 
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh thị xã; 

    - Ban Tiếp công dân thị xã. 

 

 Thực hiện Công văn số 688-CV/BNCTU ngày 28/02/2022 của Ban Nội 

chính Tỉnh ủy về việc tham gia tiếp dân trực tuyến với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;  

UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 - Giao Phòng Văn hóa và Thông tin cử nhân viên phụ trách kỹ thuật phối 

hợp Ban Tiếp công dân thị xã kết nối hệ thống họp trực tuyến.  

- Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thông báo rộng rãi để 
Nhân dân trên địa bàn thị xã biết, đến tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã đăng ký nội 
dung tiếp công dân với Bí thư Tỉnh ủy, thời gian đăng ký trước 11 giờ ngày 
02/3/2022. 

- Giao Ban Tiếp công dân tổng hợp nội dung đăng ký tiếp công dân, tham 
mưu UBND thị xã gửi về Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh trước 16 
giờ ngày 02/3/2022. 

(Đính kèm Công văn số 688-CV/BNCTU ngày 28/02/2022 của Ban Nội 
chính Tỉnh ủy) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT. UBND thị xã; 
- Chánh, PCVP; 
- Lưu: VT, BTDTr. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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