
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VP 
V/v đính chính nội dung thông 

báo số 14/TB-UBND ngày 

05/01/2022 của UBND huyện 

 

Thạch An, ngày        tháng 01 năm 2022 

                            Kính gửi:   

          - Các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

                             (Sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Thạch An đã ban 
hành thông báo số 14/TB-UBND, thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện năm 2022 và có kèm theo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 
2022. Tuy nhiên, do cơ quan chuyên môn soạn thảo sơ xuất về thời gian tiếp công 
dân tại Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022. 

Nay Ủy ban nhân dân huyện đính chính lại thời gian tiếp công dân tại Lịch 
tiếp công dân định kỳ năm 2022 kèm theo Thông báo số 14/TB-UBND ngày 
05/01/2022, cụ thể như sau: 

Tại mục Tháng 12, ngày tiếp công dân có ghi: “ Ngày 06 và 20 tháng 10 
năm 2022”, nay đính chính lại là: “Ngày 06 và 20 tháng 12 năm 2022”. Khi các 
cơ quan, đơn vị niêm yết công khai đề nghị chỉnh sửa lại theo đính chính này. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 14/TB-UBND ngày 
05/01/2022 và Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 kèm theo. 

Ủy ban nhân dân huyện Thạch An đính chính lại nội dung văn bản và đề 
nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân tiếp tục 
triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                  
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử của huyện;                                                                                    

- Lưu VT, BTCD. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Mã Vĩnh Quyết 
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