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Cdm Xuyên, ngày  i3'  tháng 4 nãm 2022 S6:  JJfr  /GM-UBND 

GIAY Mll 

U ban nhân dan huyn t chirc phiên tip cong dan djnh kS'  lAn thir nhAt trong 
tháng 4 11am 2022 cüa Lânh do huyn d giãi quyt nhing kin nghj cüa cong dan. 

* Then gian: Bt dAu tü 7h30 ngày 05/4/2022 (Thu 3) 

-Tz'r 7h30' din 8h15 '. Soát xét Iai  các ni dung tip cong dan, kt qua giâi quyt 
dcrn thu. 

-TIr 08h15' den 11h30': Tiêp nhn kin nghj phân ánh cUa cong dan; 
* Dia dkm: Tri si Tip cong dan djnh ks'; 

S nhà 153 dithng Ha Huy Tap, th trAn CAm Xuyên (d9c QL1A). 
* Thành phn, kInh miii: 

+Ohuyén: 

- Dng chI Ha Van BInh — PBT Huyn lily, Chü tjch U ban nhân dan huyn; 

- Dng chI Lé Ngçc Ha — Phó chü tjch Uy ban nhân dan huyn; 

- Dng chI Dtng Hthi Nba — Chánh Thanh tra huyn; 

- Dti din Lanh do Cong an huyn; 

- Tnthng phOng các phông Tu pháp, Tài nguyen — mOi trii?Yng, 

- Các Thành viên Hi dông tiép dan djnh kS'  ci1a huyn; 

- Các dng chI thành viên Ban tiêp cong dan (tai QD s 4879/QD-LJBND ngày 

19/11/2019 cUa UBND huyn) 

+ O xâ, thj trAn: D nghj dng chI Chz tjch UBND ch dç5ng sp xé'p cong vic d khi 

có cong dan cia xâ mlnh dIn Trt sà TD huyn sê du'çrc mài cling tham gia tiê'p 

cling Ldnh dgo huyn. 

D nghi Thanh tra huyên, phông TNMT soát xét lai nhüng vu viêc tn dong., 

nhng khó khàn vithng mc trong qua trmnh giãi quy&, báo cáo và xin kin chi dao 

tai bui tip cOng dan cüa Lãnh dao huyên.  

Nh.n dixçic GiAy miii, d nghj các dng chI sp xp dr bui tip cOng dan dñng 

thii gian quy djnh./. 
Noi nhán: 

- Nhtr thành phAn mdi; 

- UBND các xâ, thj trn (D thông tin); 

- Trung tam UKHKT; 

- Cng thông tin din tCr huyn; 

- Lixu: VT. 
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