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TP. Nam Djnh, ngày 23 tháng 7 nárn 2021

THÔNG BAO
Lch tip dan d!nh k'S cüa BI thir Thành üy
tir tháng 7/2021 den tháng 12/2021
Can cá Quy djnh s 11-QDi/TW, ngày 18/02/20 19 cüa B ChInh trj. v trách
nhim cüa ngui düg du cp üy trong vic tip dan, di thoai trirc tip vOi dan và
xr 1 nhftng phân ánh, kin nghj cüa dan;
Can cir Quy& djnh s 995-QD/TU, ngày 31/3/2020 cüa Ban Thumg vi
Thành üy "vi vic ban hành Quy ché' BI thu' Thành iy tiê dan, dó'i thoçii tr'c tiêio
vái dan và xilc lj nhibigphán ánh, kiê'n nghj cia dan",
Ban Thithng vi Thânh üy thông báo ljch tip dan djnh kr cüa dng chI BI thu
Thành üy tü tháng 7/202 1 den tháng 12/202 1 tai Trii s& Tip cong dan cüa Thành
phó, da chi s 176, du&ng Hoàng Vn Thy, thành ph Nam Djnh nhu sau:
Ngày tiêp

So TT

(Thu1r Tu, tun thu tr cüa thang)
1.

Ngày 28/7/202 1

2.

Ngày25/8/2021

3.

Ngày22/9/2021

4.

Ngày27/10/2021

5.

Ngày24/11/2021

6.

Ngày22/12/2021

Tham gia các bui tip cong dan có dai din lãnh do Uy ban Kim tra Thành
üy, lãnh dao Van phông Thành üy và dai din lành do CáC Co quan Co lien quan
dn ni dung phiên tip Cong dan.
Ban Thu?mg vy Thành üy yêu cu UBND Thành pM chi dao:
- Cong an Thành pM có phucing an dam bâo an ninh, tr.t tçr trong các bui
tip Cong dan.
- PhOng Y th Thnh pM chun bj lyc 1uçing và phuong tin cn thi& khi CO
yêu Cu.
No'i nhân:
- Ban Thrnmg vul Tinh üy,
- Các die U' viên BCH Dng b TP,
- Các TCCS Dãng tryc thuc,
- Cong thông tin din tCr TP. Nam Djnh,
- Luu VPTU.
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