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            Tuyên Quang, ngày  12  tháng  5  năm 2022 

GIẤY MỜI 

Tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022 

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013. Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân: Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Hàm Yên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Tuyên Quang. 

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 16/5/2022.  

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Để phục vụ tốt việc tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
có ý kiến như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Hàm Yên và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu các vụ 
việc phục vụ tiếp công dân, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 09 bộ (qua Ban 

Tiếp công dân tỉnh) trong ngày 14/5/2022; báo cáo các nội dung liên quan đến 
kiến nghị, đề nghị của công dân.    

2. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành 
phố Tuyên Quang trực tiếp mời và hướng dẫn các công dân đến địa điểm tiếp 

công dân đúng thời gian quy định. 

(Có danh sách các công dân kèm theo) 

Thành phần tham dự thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 
theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh;     (Báo cáo) 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các thành phần có tên trong Giấy mời; 

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài PTTH Tuyên Quang; 
- Phòng ANNĐ - CA tỉnh; 
- Phòng QT-TV; (chuẩn bị) 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu VT, TCD. (M-TD) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

Ngô Mạnh Hùng 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-13T09:59:35+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-13T09:59:45+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




