
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

 

 Số:              /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đông Hòa, ngày         tháng      năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
V/v chuyển thời gian tiếp công dân định kỳ ngày 04 tháng 9 năm 2022. 

 
  

 Thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định pháp luật, lãnh đạo 

UBND thị xã tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân thị xã vào ngày 04 và 
20 hàng tháng. Tuy nhiên, ngày 04/9/2022 trùng vào ngày nghỉ. Do đó, UBND thị 

xã thông báo chuyển thời gian tiếp công dân định kỳ sang ngày 06/9/2022 (Thứ 
Ba). 

UBND thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị 

xã biết, liên hệ giải quyết công việc./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT. UBND thị xã; 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao & TT (Để thông báo); 
- Các cơ quan, đơn vị thị xã; 
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; 
- Chi cục Thi hành án dân sự thị xã; 
- Công an thị xã Đông Hòa (Đội an ninh); 
- Công an phường Hòa Vinh; 
- UBND các xã, phường; 
- Chánh, PCVP; 
- Lưu: VT, BTDTr. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Thúy Duyên 
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