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THÔNG BÁO 

Tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021 

 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

và  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  

 

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định về trách nhiệm của ngƣời 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử 

lý những phản ánh, kiến nghị của dân; đồng chí Bí thƣ Huyện ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 

9 năm 2021. 

Thời gian: Thứ Hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021. 

- Buổi sáng, từ 07 giờ 30’ - 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều, từ 13 giờ 30’ - 17 giờ 00’; 

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân huyện (Số 78, đƣờng Nguyễn Tuấn 

Thiện, thị trấn Phố Châu, huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). 

Phân công trách nhiệm: 

1. Đồng chí Bí thƣ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Tiếp các 

trƣờng hợp có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác xây 

dựng Đảng; những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự 

chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Hƣơng Sơn; phản ánh về 

thực hiện các chính sách của Hội đồng nhân dân huyện (không tiếp các trƣờng hợp 

phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về các nội dung khác). Chỉ đạo cơ quan chức 

năng tiếp nhận, hƣớng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng thẩm 

quyền, đúng quy định của pháp luật.  

2. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Tiếp các trƣờng hợp đã đƣợc 

các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có văn bản giải quyết, trả 

lời theo thẩm quyền, nhƣng công dân chƣa đồng ý. (Không tiếp các trƣờng hợp 

thuộc thẩm quyền các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết 

nhƣng chƣa đƣợc các cơ quan này xem xét, giải quyết; các trƣờng hợp Ủy ban 

nhân dân huyện đã có văn bản giải quyết, trả lời theo đúng quy định của pháp luật; 

các trƣờng hợp đã đƣợc cơ quan Trung ƣơng, Tỉnh trả lời bằng văn bản; các trƣờng 

hợp hiện nay đang chờ ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp Tỉnh, Trung ƣơng; các 

trƣờng hợp đã đƣợc Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết và hiện các phòng 



chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đang tổ chức thực hiện ý kiến chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân huyện). 

Ban Tiếp công dân huyện thông báo để đảng viên, Nhân dân có những vấn 

đề liên quan cần phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết, trực tiếp có mặt đúng 

thời gian và địa điểm nêu trên đăng ký đƣợc tiếp./. 

 
Nơi nhận:    

- Thƣờng trực Huyện ủy;                 Để 

- Thƣờng trực HĐND huyện;       báo cáo 

- Đc CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

- Trƣởng các phòng chuyên môn UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lƣu BTCD. 

TRƯỞNG BAN 

 

                
Lê Xuân Hồng 

 


