
  ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN VĨNH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /TB-UBND Vĩnh Thạnh, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện  

 
 

Thực hiện Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp 

công dân; Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND 

huyện ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện; theo đó, 

Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 09 và ngày 24 hàng 

tháng. Tuy nhiên, vào ngày 09/11/2021, Chủ tịch UBND huyện - Bùi Tấn Thành 

tham dự Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 

18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 

do UBND tỉnh Bình Định tổ chức. 

Để thực hiện tốt chế độ tiếp công dân theo định kỳ, Chủ tịch UBND huyện 

ủy quyền cho ông Huỳnh Đức Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện điều hành, trực 

tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày 09/11/2021 tại Trụ sở tiếp công dân huyện; có 

trách nhiệm báo cáo kết quả tiếp công dân cho Chủ tịch UBND huyện.  

Giao Ban Tiếp công dân huyện thông báo và niêm yết công khai để Nhân 

dân biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đoàn, thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT UBND huyện; 

- Lưu: VT, K4. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Tấn Thành 
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