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ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG TÂN BÌNH     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:          /TB-UBND             Tân Bình, ngày      tháng  01  năm 2023 

 
 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Tân Bình năm 2023 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Quy định số 11-QĐ/TU ngày 30/12/2019 của Thành ủy Đồng Xoài 

về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực 

tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; 

UBND phường thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường 

Tân Bình NĂM 2023, cụ thể như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ: 

Chủ tịch UBND phường tiếp công dân định kỳ 04 ngày/tháng: cụ thể vào 

ngày thứ 3 hoặc thứ 5 hàng tuần (được sắp xếp cụ thể trên lịch làm việc hàng 

tuần của Thường trực Đảng ủy, HĐND và UBND phường). 

Thời gian:  

- Sáng từ 07 giờ 30' đến 11 giờ 00'  

- Chiều từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00' 

Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân trong Trụ sở UBND phường Tân Bình 

Thành phần tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND phường: 
Được sắp xếp và thông báo cụ thể trên lịch làm việc hàng tuần của Đảng ủy -

Thường trực HĐND và UBND phường. 

Trường hợp lịch tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND phường trùng ngày lễ 

được Nhà nước quy định nghỉ hoặc do yếu tố khách quan mà không tiếp được theo 

lịch cố định nêu trên thì Chủ tịch UBND phường tiếp công dân vào ngày làm việc 

khác (ngày tiếp cụ thể sẽ được thông báo bằng văn bản, niêm yết công khai tại Trụ 

sở Tiếp công dân phường và được đăng trên cổng thông tin điện tử phường). 

2. Tiếp công dân đột xuất:  

Chủ tịch UBND phường tiếp công dân đột xuất theo quy định tại Khoản 3, 

Điều 18, Luật Tiếp công dân 2013. 

3. Chủ tịch UBND phường giao: 
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- Cán bộ, công chức chuyên môn phường căn cứ Lịch tiếp công dân của Chủ 

tịch UBND phường để sắp xếp tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND phường, khi có 

yêu cầu; đảm bảo thành phần theo lịch làm việc hàng tuần của Đảng ủy - Thường 

trực HĐND và UBND phường. 

- Văn phòng UBND phường thông báo Lịch Tiếp công dân của Chủ tịch 

UBND phường trên cổng thông tin điện tử phường. 

- Niêm yết công khai lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tại 

Phòng Tiếp công dân trong Trụ sở UBND phường Tân Bình. 

- Công chức Văn hóa - Thông tin, trưởng các ban ngành, đoàn thể phường, 

Ban điều hành khu phố thường xuyên thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch 

UBND phường rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh, đến các hội viên, đoàn viên và 

nhân dân trên địa bàn được biết. 

- Ban điều hành khu phố tổ chức niêm yết thông báo này tại Nhà văn hóa 

khu dân cư. 

Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Chủ tịch UBND 

phường Tân Bình, UBND phường thông báo đến cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên 

quan biết thực hiện./. 

 

Nơi nhận:       CHỦ TỊCH 
- UBND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Đảng ủy-HĐND phường; 

- UBMTTQVN phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- CA-Ban CHQS phường; 

- Ban điều hành 5/5 khu phố; 

- CBCC có liên quan;  

 -Lưu: VT.                                                                          Trần Văn Lượng 
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