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THÔNG BÁO
Điều chỉnh thời gian tiếp công dân thường kỳ tháng 3 năm 2023

Theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Quy chế phối hợp 
Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, ngày 02/3/2023 Chủ tịch UBND 
huyện sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023.

Tuy nhiên do ngày 02/3/2023, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện có các 
công việc đột xuất, nên UBND huyện thông báo điều chỉnh thời gian tiếp công dân 
thường kỳ tháng 3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, cụ thể như sau:

- Chuyển lịch tiếp công dân thường kỳ ngày 02/3/2023 (Thứ 5) sang ngày 
03/3/2023 (Thứ 6).

UBND huyện yêu cầu Ban Tiếp công dân, Đài phát thanh, Cổng thông tin 
điện tử huyện, UBND các xã, thị trấn đăng tải, niêm yết công khai Thông báo tại 
địa điểm tiếp công dân của đơn vị để công dân nắm được, thực hiện.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và 
công dân trên địa bàn huyện biết, thực hiện./.

N¬i nhËn:
-Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đoàn thể, đơn vị thuộc huyện;
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (chỉ đạo tuyên 
truyền);
- Đài phát thanh (tuyên truyền); 
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT,BTCD
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