UY BAN NIIAN DAN
QU4N HOANG MAI
S&I/TB-UBND

CONG IIOA xA 1101 ciiii NGHIA VI1JT NAM
Dc Ip — Tir do — Hn1i phñc
Hoàng Mai, ngày tháng 8 nàm 2019

THÔNG BAO
Kt 1un cüa dung chI Trn Qu Thai - Phó Chü tjch UBND qun
Hoàng Mai ti buui tip cong dan ngày 09/8/2019
Ngày 09 tháng 8 nàm 2019, Lãnh do UBND Qu.n (dung chI Trn Qu Thai
- Phó Chü tjch UBND qun Hoàng Mai) dã có bui tip cong dan djnh k5', tang
S6 1uçt clang k5' tip cong dan ('01 lu'crt/ 0lcông dan). Tham dr bu6i ti6p cong dan
có Länh dto các phông, ban, dan vj: Ban Tip cOng dan Qun, Thanh tra Qu.n,
phông Lao dng TB &XI-I, phOng Van hóa Thông tin và Länh dao UBND phi.thng
Hoàng Lit, Cong an qutn 1-bang Mai, Cong an phithng Hoàng Liit.

V6 nOi dung kin nghj cfia bà Trn Thj Hoa, phung Hoang Lit th hin trén
phi&i clang k9 vâi Ban Tip cong dan Qun (giri kern phiu clang k5' ni dung). Ba Trn
Th Hoa d ngbij duc vào tip xic vOi Lãnh do UBND Qun và yêu cu &rc quay
phim, chip ãnh và ghi Irn. Khi Ban Tip Cong dan Qun yêu cAu ha Hoa thirc hin dung
quy djnh Tip cong dan cita UBND Thành ph6 ti Quyt djnh s6 12/QD-UBND ngày
03/01/2019 và ni quy Tip cong dan cüa UBND qi4n Hoàng Mai t?i Quy6t djnh s6
2544/QD-UBND ngày 10/6/2019 thI bà Trãn Thj 1-boa không d6ng 5', tir 5' bO v khOi
phông ti6p cong dan và có thai d khong thing mirc, không ton trçng, không tuân thu s1r
huâng dn cüa can b tip cOng dan.
Tuy nhiên, dung chi dung chI Trn Qu5' Thai - Phó Chü tch UBND qun
yeu cu các don vj và Ban Tip cOng dan báo cáo nOi dung lien quan dn kin
nghj cüa b4 Trn Thj I-ba, phu'6ng Hoàng Lit. Sau khi nghe báo cáo, 5' kin
tham mixu ciiacác don vj, dung chI Phó Chü tjch UBND Qun d k6t 1un nhu sau:
Giao UBNID phu'ô'ng 1-bang Lia kirn tra và báo cáo các ni dung bà Trn llij Hoa
kin nghj, phãn ánh ti phiu Thng k5' và có van bàn trâ lôi cOng dan, báo cáo Lãnh do
UBND Qun bang van ban, xong trthc ngày 20/8/2019.
Thira 1nh Phó Chü tjch UBND Qun, Van phông HDND và UBND Qun
thông báo d6 các dan vj CO lien quan bit và thrc hin./.
N0i n/ian:
- D/c Chü tjch UBND Qiin;
- Các d/c PCT. UBND Quân;
b/c
- Chánh VP HDND-UBND Quin;
- Các dcin vj: Thanh tra Quân;
LD,TB&XH, VHTT; (de bié'i)
- Cong an Qun, Cong an plurOng Hoñng Lit; epi7i,)
- UBND phrng Hoàng Lit; 'ct i//i,)
- Cong thông tin din tcr;
- Ltru: VT, BTCDJ

Ta Vit thing

:•(9v'Q J7hf
PIO

, j '7'i5z) ce/c
7VQ1 / T/f/2/i

UJ3A&

1/

e

/ai

kt T' / /91*4?

f1py

/17.

A

/

'

Zea

/&'2a7

i7f
0

/' H

t/'k

1/%7(4W
Z1 O2

?jhI')
(/ Gj
q-

é

4/

&t

&9
9/

Ar /'

Id d '

,
2%

1
/4

'7c

4'',

,

'A72j

/

/

