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Vĩnh Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 01/2021
Ngày 20/01/2022 (thứ Năm), tại trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố Vĩnh
Yên, Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tiếp công
dân định kỳ tháng 01/2022 theo quy định.
Yêu cầu Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Ban Tiếp công dân, Thanh tra,
Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án
ĐT&XD thành phố tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND thành phố.
Trưởng các phòng, ban, đơn vị khác và Chủ tịch UBND các xã, phường
trực tại cơ quan, đơn vị mình. Khi có yêu cầu của Chủ tịchUBND thành phố
phải có mặt tại trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố để tham mưu, giải quyết các
kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực do cơ quan, đơn vị mình quản lý.
Ban Tiếp công dân thành phố sẽ thông báo trực tiếp đến từng phòng, ban, đơn vị
và UBND xã, phường trong ngày tiếp công dân. Giao Công an phường Tích Sơn
cử cán bộ đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở Ban tiếp công dân thành phố trong
ngày tiếp công dân.
Kính mời Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ủy ban kiểm tra
Thành ủy, Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy, Công an thành phố, Ban CHQS
thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và đại diện HĐND thành phố
cùng dự tiếp công dân với Chủ tịch UBND thành phố./.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy, HĐND thành phố (b/c);

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- CPCT, CPVP;
- UB MTTQ, UBKT,Ban DV, VP Thành ủy;
- CATP, Ban CHQS, Chi cục THADS TP;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND TP;
- UBND các xã, phường;
- CA phường Tích Sơn;
- Lưu: VT, BTCD.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Dương Đức Nam

