
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐẮK NGO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 60 /TB-UBND Đắk Ngo, ngày 29 tháng 11 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn tháng 12/2019 

 

Thực hiện Quyết định số 24 /2019/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 3 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân xã Đắk Ngo về việc ban hành quy định công tác tiếp công dân; 

Để kịp thời tiếp nhận các thông tin kiến nghị, phản ánh những vấn đề liên quan 

đến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để xem xét, giải quyết; hướng 

dẫn cho công dân thực hiện theo trình tự các quy định về giải quyết khiếu nại, tố 

cáo. Ủy ban nhân dân xã thông báo như sau: 

1. Tiếp công dân 

1.1 Tiếp công dân định kỳ (Thứ 5 hàng tuần). 

Stt Lãnh đạo Chức vụ Ngày tiếp Số điện thoại 

01 Nguyễn Huy Công Chủ tịch 
Tuần 1, 3 

(các ngày 05, 19) 0969 456 738 

02 Phạm Vinh Phó Chủ tịch 
Tuần 2, 4 

(các ngày 12, 26) 0986435506 

1.2. Tiếp công dân đột xuất: Các ngày còn lại của tuần tiếp công dân định kỳ 

hoặc theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch. 

2. Tiếp nhận đơn 

Stt Nhân viên Đơn vị Ngày tiếp nhận Số điện thoại 

01 Vi Việt Đức 
Văn phòng – 

Thống kê 

Tất cả các ngày làm 

việc trong tháng 0987 905 160 

Trên đây là thông báo thời gian tiếp công dân, tiếp nhận đơn của UBND xã Đắk 

Ngo, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- UBND huyện Tuy Đức; 

- TT Đảng ủy xã;         (báo cáo) 

- TT HĐND xã; 

- Cán bộ, công chức xã;(thực hiện) 

- Niêm yết; 

- Lưu: VT, Hồ sơ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Công 

 


		2019-11-29T08:17:41+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Đắk Ngo<xdn.tuyduc@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-11-29T08:18:16+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Đắk Ngo<xdn.tuyduc@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




