UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 220 /TB-UBND

Nam Định, ngày 18 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh
từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;
UBND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh từ
tháng 01/2021 đến tháng 12/2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, địa chỉ số 29 Tô
Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định như sau:
Số
TT

Ngày tiếp
(thứ Tư tuần thứ hai của tháng)

Số
TT

Ngày tiếp
(thứ Tư tuần thứ hai của tháng)

1

Ngày 13/01/2021

7

2

Ngày 03/02/2021
(đổi do trùng vào ngày nghỉ Tết)

8

3

Ngày 10/3/2021

9

Ngày 08/9/2021

4

Ngày 14/4/2021

10

Ngày 13/10/2021

5

Ngày 12/5/2021

11

Ngày 10/11/2021

6

Ngày 09/6/2021

12

Ngày 08/12/2021

Ngày 14/7/2021
Ngày 11/8/2021

Tham gia các buổi tiếp công dân có lãnh đạo, chuyên viên các Sở, ngành: Thanh
tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao
thông Vận tải, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
Căn cứ văn bản số 445, 446/UBND-VP8 ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh về kết
quả rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và việc tập
trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Ban Tiếp
công dân tỉnh sẽ thông báo tới các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên
quan để cử lãnh đạo hoặc thủ trưởng đơn vị đến tiếp công dân khi có yêu cầu.

UBND tỉnh giao:
- Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố và lực lượng trực thuộc có phương
án đảm bảo an ninh, trật tự trong các buổi tiếp công dân.
- Sở Y tế thông báo lịch này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để chuẩn
bị lực lượng và phương tiện cần thiết khi có yêu cầu./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ban Dân nguyện Quốc hội;
- Trụ sở TCD TW tại Hà Nội;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH của tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- UBKT, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành có liên quan của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh, Website VP.UBND tỉnh;
- VP2, VP3, VP5, VP7, VP8;
- Lưu: VP1, BTCD.
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