
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC HÀ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 /TB-UBND Bắc Hà, ngày   tháng 11 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Lịch tiếp công dân định kỳ (lần 2) tháng 11 năm 2022 

của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà 

 
Căn cứ Luật Tổ Chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; 

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

một số điều chi tiết của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Thông báo số 02/TB-UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện về Lịch 

tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2022. 

Do lịch tiếp công dân (lần 2) tháng 11 năm 2022 của Đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện (ngày 20 hàng tháng) trùng vào ngày nghỉ sẽ chuyển sang ngày làm việc liền kề, 

theo đó ngày tiếp công dân định kỳ (lần 2) tháng 11 năm 2022 được bố trí cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Sáng từ 7h30’ - 12h00’; Chiều từ 13h00’ - 16h30’, Ngày 

22/11/2022 (Thứ 3). 

2. Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân huyện Bắc Hà (Trụ sở hợp khối số 02- 

Khu Sân mùng 03/02, Đường Ngọc Uyển, Tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà, 

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). 

3. Nội dung đăng ký lịch tiếp: Đăng ký lịch làm việc với Chủ tịch UBND 

huyện tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân huyện (công dân, cơ quan, tổ chức đến 

đăng ký nêu rõ họ tên, địa chỉ, nội dung đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện 

tiếp), trường hợp đăng ký lịch tiếp sau ngày quy định sẽ được chuyển sang kỳ tiếp 

công dân kế tiếp. 

4. Chủ tịch UBND huyện giao 

- Ban tiếp công dân, Thanh tra huyện tiếp nhận, đăng ký lịch tiếp công dân theo 

quy định; phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, bố trí thành phần tham gia 

tiếp công dân theo yêu cầu, nội dung công dân, cơ quan, tổ chức đến đăng ký. 

- UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn 

xã, thị trấn quản lý được biết. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thông báo lịch tiếp 

công dân (lần 2) tháng 11/2022 của Chủ tịch UBND huyện trên phương tiện thông 

tin truyền thông. 
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- Các cơ quan tham gia tiếp dân: Phối hợp với Ban tiếp công dân, Thanh tra huyện, 

bố trí, sắp xếp thời gian dự tiếp công dân đúng thành phần, thời gian quy định. 

Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà thông báo để các cơ quan, đơn vị, nhân dân biết 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- Ban Tiếp công dân huyện; 
- Trung tâm VH TT&TT; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Ngô Lê Nhàn 
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