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 THÔNG BÁO 
Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2020 

----- 
 
Thực hiện Quy định số 11 - Qđi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị (khóa 

XII) quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối 
thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;Văn phòng 
Huyện ủy thông báo lịch tiếp công dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí Thư Huyện 
ủy năm 2020, như sau: 

1. Lịch tiếp dân, đối thoại với dân: Định kỳ hàng tháng của đồng chí Bí thư 
Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân vào các ngày như sau:  

TT Ngày tiếp dân TT Ngày tiếp dân 
1 Ngày 14/01/2020 (thư ba) 7 Ngày 14/7/2020 (thứ ba) 
2 Ngày 12/02/2020 (thứ tư) 8 Ngày 12/8/2020 ((thứ tư) 
3 Ngày 12/3/2020 (thư năm) 9 Ngày 15/9/2020 (thứ ba) 
4 Ngày 14/4/2020 (thư ba) 10 Ngày 13/10/2020 (thứ ba) 
5 Ngày 12/5/2020 (thứ 3) 11 Ngày 12/11/2020 (thứ năm) 
6 Ngày 12/6/2020 (thứ sáu) 12 Ngày 15/12/2020 (thứ ba) 

Trường hợp vì lý do khách quan, đồng chí Bí thư Huyện ủy không thực hiện 
tiếp dân theo lịch thì Văn phòng Huyện ủy sẽ thông báo thay đổi lịch đến các tổ 
chức, cá nhân được biết.  

2. Thời gian tiếp: 
- Buổi sáng:  Mùa đông bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, kết thúc 11 giờ 30 phút. 

Mùa hè bắt đầu từ 07 giờ, kết thúc 11 giờ. 
- Buổi chiều:  Mùa đông bắt đầu từ 13 giờ, kết thúc 16 giờ 30 phút. 

Mùa hè bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, kết thúc 17 giờ. 
3. Địa điểm: Tại phòng tiếp dân, cơ quan UBND huyện Ngọc Lặc. 
Văn phòng Huyện ủy thông báo lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí 

Bí thư Huyện ủy năm 2020 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân biết./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c), 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy ( b/c), 
- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c), 
- HĐND, UBND huyện, 
- Các ban Huyện ủy, 
- MTTQ, Các đoàn thể, 
- Các đảng bộ, chi bộ TT, 
- Ban tiếp công dân huyện, 
- Lưu VPHU. 
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