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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ HÀ 

Số: 12/TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Kỳ Hà, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tháng 02 năm 2022 

 

Thực hiện Công văn của UBND thị xã Kỳ Anh về việc chỉ đạo thực hiện công 

tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; Thực hiện Thông 

báo số 02/TB-UBND ngày 20/01/2022 UBND xã Kỳ Hà thông báo về việc tiếp 

công dân định kỳ của Chủ tịch UBND năm 2022, Quyết định số 12/QĐ-UBND, 

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hà về 

ban hành nội quy, quy chế tiếp công tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân xã Kỳ 

Hà, Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND xã Kỳ Hà về việc 

phân công cán bộ TCD của xã Kỳ Hà. 

Trong tháng 02 năm 2022, Chủ tịch UBND xã đã tiếp công dân định kỳ như 

sau: 

a, Thời gian tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần. Trong tháng đã tổ 

chức tiếp công dân vào các ngày 10/02/2022, 17/02/2022, 24/02/2022. 

b, Tiếp công dân đột xuất: Không 

c, Thành phần tiếp công dân gồm: Ông Nguyễn Hồng Chung - CT UBND xã, 

bà Nguyễn Thị Hải Yến - Văn phòng - Thống kê xã. 

 Số lượt công dân tham gia tiếp: 0 lượt/0 người 

Nội dung tiếp: Không có 

Kết quả tiếp: Không có 

Cuối ngày tiếp công dân định kỳ, các bộ phận đã tiến hành lập biên bản có 

xác nhận của Chủ tịch UBND xã.  

Trên đây là thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND xã./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- UB MTTQ và các đoàn thể; 

- Ban thanh tra nhân dân; 

- Lưu: VP UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Chung 
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