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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

  Số 222-TB/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Bình Thuận, ngày 10 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

tháng 10/2022 

                                                      ----- 
 

Ngày 30/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 221-TB/TU 

về lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 10/2022; theo đó, thời gian tiếp dân 

vào sáng thứ tư, ngày 19/10/2022. Tuy nhiên, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bận 

công tác đột xuất nên buổi tiếp dân nêu trên dời sang sáng thứ bảy, ngày 

15/10/2022 (từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút). 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký (trình bày rõ nội dung và các tài liệu 

có liên quan), gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy theo địa chỉ 

số 04 Bà Triệu, thành phố Phan Thiết; điện thoại liên hệ 0252 3754 079). 

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các 

cơ quan có liên quan tham mưu chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện cần thiết 

phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                    

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Công an tỉnh, 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (để phối hợp), 

- Ban Tiếp công dân tỉnh (để niêm yết), 

- Phòng Cơ yếu-CNTT (đăng tải lên 

  Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

                                                                                                            

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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