
TỈNH ỦY HÀ TĨNH    

                *  
      Số 958 - TB/TU                   

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
      Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 9 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh  

và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9/2019 

----- 
 

 

Thực hiện Luật tiếp công dân và các quy định của Trung ương về trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại 

trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 

1130-QĐ/TU, ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tạm thời 

về tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân 

định kỳ tháng 9/2019. 

Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 16 tháng 9 năm 2019. 

Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, số 81 đường Nguyễn Du, 

thành phố Hà Tĩnh. 

Thông báo cho các tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân, có những vấn đề 

liên quan cần tiếp xúc, phản ánh, kiến nghị, trực tiếp có mặt đúng thời gian và 

địa điểm nêu trên đăng ký để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh, 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, 

- Các ban đảng, Ủy ban kiểm tra, VP Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các huyện, thành phố, thị xã, 

- Báo Hà Tĩnh (để thông báo), 

- Đài Phát thanh - TH tỉnh, (để thông báo) 

- Ban Tiếp công dân tỉnh (để thực hiện), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 

  T/L BAN THƯỜNG VỤ 

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

               

               (đã ký) 
 

 

 

                Trần Đình Thuyên 
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