
  

 

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

HUYỆN THANH LIÊM 

 

Số:        /TB- UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                
                 Thanh Liêm, ngày      tháng     năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Lịch tiếp công dân tháng 7/2022 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14; Luật tiếp công dân năm 2013 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm thông báo lịch tiếp 

công dân định kỳ tháng 7 năm 2022 tại trụ sở tiếp công dân huyện cụ thể như sau: 
 

 

Thời gian Thành phần tiếp công dân 

Ngày 11/7 

(Thứ Hai) 

- Đ/c Hoàng Mạnh Dũng- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (chủ trì 

phiên tiếp công dân); 

- Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ - Chánh Thanh tra huyện; 

- Đ/c Đỗ Văn Trường -  Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện; 

- Đ/c Bùi Trọng Quỳnh - Trưởng phòng LĐTB&XH huyện; 

- Đ/c Hà Văn Thạch - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; 

- Đ/c Phạm Thị Thu Hằng -  Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và chính quyền huyện ; 

- 01 Đ/c Lãnh đạo;  03 đến 05 đồng chí cán bộ Công an huyện; 

- Đ/c Lại Thị Dung - Chuyên viên Văn phòng  Cấp ủy và chính quyền huyện.  

Ngày 20/7 

(Thứ Tư) 

- Đ/c  Lại Thị Ngọc Trâm - Phó Chủ tịch UBND huyện (chủ trì phiên tiếp công dân); 

- Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ - Chánh Thanh tra huyện; 

- Đ/c Đỗ Văn Trường - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện; 

- Đ/c Bùi Trọng Quỳnh – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện; 

- Đ/c Hà Văn Thạch - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; 

- Đ/c Phạm Thị Thu Hằng -  Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và chính quyền huyện; 

- 01 Đ/c Lãnh đạo;  03 đến 05 đồng chí cán bộ Công an huyện; 

-  Đ/c Lại Thị Dung - Chuyên viên Văn phòng  Cấp ủy và chính quyền huyện.  
 

Đề nghị các đồng chí được phân công bố trí thời gian tiếp công dân đảm 

bảo đúng lịch; trường hợp công việc đột xuất không thể tham gia phiên tiếp công 

dân thì phải báo cáo với Lãnh đạo UBND huyện chủ trì tiếp công dân và cử cấp 

phó tiếp công dân thay./. 
 

Nơi nhận:  

   - TT HU, TT HĐND huyện; (để báo cáo)                                          
   - Các đ/c được phân công tiếp công dân theo lịch;                                                                       

  -  Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

   Lại Thị Ngọc Trâm 
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