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Càn cü Luât Tô chrîc chinh quyèn clia phuong

Luat Tiêp công dân
nàm 2015; Lupt Khiêu n4i

nàm 201 1; Lu4t T6 câo nàm 201 1; nâm2013;
Thr,rc hiÇn Quyét dinh s6 tStZOl6IQE-I.IBND ngày 3011212016 cûaUBND

tinh Hà Xurn vè ban-hành Quy ché Tiép àng dân, tiéfrrf,an, xü lÿ O* tfrof.niéu
. .A , ,.4

npi, tô câo, kiên nghi, phan ânh trên dia ban tinh Hà Nam;

Chü tich LIBND tinh Hà Nam thông bâo lich tiép công dân dinh kÿ thâng 8,
thâng 9 và quÿ IV nàm 2018 cüa IIBND tinh nhu sau:

I. THOI GIAII TIEP CÔNC DÂN

. 1. Ngày 2018t2018 Qhtb hai): guôi sang tu 7 giô 30 dén I I giè 30; buôi
chiêu tù 14 giù dên 17 giù.

. 2. Ngày 201912018 ghtir ndm): guôi sang tu 7 gîèt 30 dén 11 giù 30; buôi
chiêu tu 14 giù dên 17 giù.

. 3. Ngày 22/l0t2ll8 Qhtb hai): guôi sang tù 8 già dén 1l gicr 30; buôi
chiêu tù 13 già 30 clên 17 giù.

4. Ngày 20/llt20lS (Thû ba): But:i sâng tu 8 giù dén I I giù 30; buôi chièu
tu 13 giù 30 dên 17 giù.

. 5. Ngày 2}tl2/2018 Qhtb ndm): guôi sang ttr 8 giù dén I I giô' 30; buôi
chiêu tù 13 giù 30 dên l7 giù.

rr. DIA DrEM TrEP CÔNC OÂN

Tpi Try sô tiép công dân tinh Hà Nam (dia chi: Ducmg Trân I.Ihât Duflt,
phuùng Lê Hèng Phong, thanh pnô ent Lÿ, tinh Hà Nam).

III. THÀNH PHÀN TIEP CÔNC OÂX

l.Dlc Nguyên Xuân Eông - Chü tich LIBND tinh.

2.Dlc Phô Chü tich IIBND tinh khi dusc Chü tich IIBND tinh üy quyèn,
..4

giao nhiêm vp tiêp công dân.

3. Môi Thuôrng tryc Hôi dàng nhân dân tïnh.

4. Mùi Doàrn Dai biéu Quôc hôi tinh;

5. Mùi Dai diên Ban NÔi chinh Tinh üY;

6. Mùi Dai diÇn HQi Nông dân tÏnh Hà Nam.

7. Thành phàn tham gia tiép công dân cung Chü tich TIBND tinh và câc

dàng chi Phô Chü tlch UBND tÏnh khi dusc üy quyên tiêp công dân:

+ Lânh dao Thanh tra tÏnh;
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+ Lânh dAo Sô Tài nguyên và Môi ffièrg;
+ Lânh deo UBND thành ptro pnu rÿ;
+ Ban Tiép công dân cüa tinh;
+ Lânh d4o câc Sô, ngành, dia phu<mg khâc c6 liên quan khi dugc triÇu tâp.

rv. TÔ curlc rH-rIc HrloN

l. Lânh d4o câc Sô, ngành, UBND thành pfrô fnri Lÿ, dqn vi liên quan
dugc giao nhiÇm vU nghiêm tüc thgc hiÇn tiêp công dân theo lich, thèi gian dî
dè ra. Truong hgp cô viÇc d§t *uât yê, cau Uao câo truc tiép vôi dàng'chi Chü
tich UBND tînh và thông bâo cho Ban Tiép công dân tinh biét.

2. Ban Tiép công dân cüa tinh chü tri, phôi hçp vôi câc Sô, ngành, dia
phuong chuân bi hè so, tài liÇu, bâo câo liên quan dén nQi dung tiép công dân
dinh kÿ cüa Chü tich UBND tïnh; dinh § hàng thâng bâo câo công tâc tiép công
dân vôi Chü tich UBND tinh. Chuân bi dày dü câc dièu kiÇn phpc vç công tâc
tiép công dân dinh kÿ tpi Trr,r sô tiép công dân cüa tinh.

, 3. Công an tinh: gô üi luc lugng, dàm bâo an ninh, trQt tg, an toàLn tpi Try sô
tiép công dân vào câc phiên tiép công dân tlinh § cüa UBND tinh; xü 1ÿ, dè xuât
xü lÿ câc vi pham phâp luât tai Try sô tiép công dân theo quy dinh cüa phâp 1u4t.

Chü tich Üy ban nhân dân tinh Hà Nam thông bâo dê câc tô chüc, công
dân biét, liên hÇ và thgc hiên theo quy dinh cüa phâp luft./.

Noi nhQn:
- TTTU, TT HEND tinh;
- Chü tich, câc PCT UBND tinh;
- Doàn DBQH tinh;
- VP Tinhuy, VP tDNDtinh; BanNCTinhuy;

- Câc So, ngành: Thanh tra tinh, TNMT;
CA tinh, H§iNông dân; câc tlon vl liên quan;
- UBND câc huyÇn, thành phô;
- Công TTDT tinh;
- VPUB: LDVP, NC, Ban TCD tinh;

- Luu: VT, NC(H).
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