ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số: 11228 /UBND -TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 19 tháng10 năm 2018

V/v: Thời gian, địa điểm học lớp
bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công
dân và xử lý đơn thư.

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Thanh tra thành phố;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các
phường, xã (theo Danh sách đính kèm Công văn số
11049/UBND-ĐBGT ngày 12/10/2018 của UBND
thành phố).

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 1400/TTBTVP ngày 16/10/2018 về việc Thông báo thời gian, địa điểm học lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến
như sau:
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND
các phường, xã (theo Danh sách đính kèm Công văn số 11049/UBND-ĐBGT ngày
12/10/2018 của UBND thành phố) nghiên cứu nội dung Công văn số 1400/TTBTVP ngày 16/10/2018 nêu trên; khẩn trương triển khai thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời
báo cáo về UBND thành phố (thông qua Thanh tra thành phố, Phòng Tài chính –
Kế hoạch thành phố để được hướng dẫn chi tiết).
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành
phố có liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện.
* Ghi chú: File scan Công văn số 1400/TTBT-VP ngày 16/10/2018 và các
văn bản có liên quan được gửi đến các đơn vị nêu trên qua phần mềm Quản lý
văn bản./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- CT, các PCT UBND tp;
- Ban Tiếp công dân tp;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;
- Lưu VT, NC, TC (D.
).

CHỦ TỊCH

Người ký: Ủy ban Nhân dân
thành phố Phan Thiết
Email:
phanthiet@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: UBND TP. Phan
Thiết, Ủy ban Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Thời gian ký: 19.10.2018
14:02:50 +07:00

Đỗ Ngọc Điệp

Người ký: Đỗ Ngọc Điệp
Email:
diepdn@phanthiet.binhth
uan.gov.vn
Cơ quan: UBND TP.
Phan Thiết, Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 19.10.2018
14:03:20 +07:00

