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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật Tiếp công dân năm 2013, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Nơi tiếp công dân: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: đường 

Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm). 

2. Thời gian tiếp công dân: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00, ngày 24 tháng 8 năm 2021. 

3. Người chủ trì tiếp công dân: đ/c Trần Quốc Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

4. Thành phần Lãnh đạo cơ quan mời tham dự tiếp dân: Thanh tra tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

5. Dự kiến nội dung tiếp công dân: Tiếp nhận, xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác thu hồi, bồi 

thường giải phóng mặt bằng tại các dự án... 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban Tiếp công dân - Nội chính) xin thông 

báo để công dân và các cơ quan được mời tham dự tiếp công dân (tại mục 4) biết, thực 

hiện. Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và tại mục 

“VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH” trên cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; UBKT Tỉnh ủy (để biết); 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh (để biết); 

- Các cơ quan tại mục 4 (để mời dự); 

- Công an thành phố PR-TC; 

- VPUB: LĐVP, HC-QT; 

- Lưu: VT, TCDNC. VHH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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