
 

 
ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI 

HUYỆN UỶ BẮC HÀ 
* 

Số          - TB/HU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 

Bắc Hà, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

 

 
THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện uỷ năm 2023 

----- 
 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành 

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

trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy chế số 05-QC/HU, 

ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà về trách nhiệm của Bí thư 

Huyện ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, 

kiến nghị của dân, 

Huyện uỷ Bắc Hà thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy 

năm 2023 như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ. 

Bí thư Huyện uỷ thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại 

trụ sở Tiếp công dân huyện, nếu trùng vào ngày Lễ, thứ bảy, chủ nhật sẽ được chuyển 

sang ngày làm việc kế tiếp. 

(Có lịch cụ thể kèm theo) 

2. Tiếp công dân đột xuất. 

Việc tiếp công dân đột xuất được thực hiện theo khoản 2 điều 4 Quy định 11-

QĐi/TW, trong những trường hợp sau: 

Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến 

trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn 

vị còn khác nhau. 

Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, 

trật tự, an toàn xã hội. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Mùa hè: Sáng từ 7h00’ - 11h30’; Chiều từ 13h30’ - 17h00’. 

- Mùa đông: Sáng từ 7h30’ - 12h; Chiều từ 13h - 16h30’. 

- Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện (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). 
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4. Nội dung tiếp công dân: Những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của 

dân về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố 

cáo khác theo quy định của pháp luật. 

 5. Bộ phận giúp việc tiếp công dân: Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, UBKT 

Huyện ủy, Ban tiếp công dân huyện. 

6. Thành phần tham gia tiếp công dân cùng với đồng chí Bí thư Huyện 

ủy: Bộ phận giúp việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy; đại diện Ban tiếp 

công dân huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan (khi có yêu cầu). 

7. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp với Ban tiếp công dân huyện và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo thời gian lịch tiếp công dân, lực lượng bảo vệ; 

đảm bảo các điều kiện phục vụ việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy. 

- Bộ phận giúp việc tiếp công dân huyện uỷ theo dõi, tổng hợp các phản ánh, 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư 

Huyện ủy, tham mưu thông báo tổng hợp kết quả cho người phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo Quy định 11-QĐi/TW. 

- Giao UBND huyện chỉ đạo Ban tiếp công dân huyện niêm yết Thông báo 

lịch tiếp công dân năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện uỷ tại Trụ sở Tiếp công dân 

huyện và đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Bắc Hà. 

- Giao Đảng uỷ các xã, thị trấn chỉ đạo UBND xã, thị trấn niêm yết Thông báo 

lịch tiếp công dân năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện uỷ tại phòng tiếp công dân 

của UBND xã, thị trấn hoặc những nơi thuận lợi cho cá nhân, tổ chức được biết và 

liên hệ (nơi trang trọng, phù hợp). 

Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện 

ủy./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, 

- Các ban XDĐ Huyện uỷ, 
- MTTQ và các đoàn thể huyện, 
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 

- Ban Tiếp công dân huyện, 
- Cổng thông tin điện tử huyện, 

- Trung tâm VH, TT-TT huyện, 
- Lãnh đạo VPHĐND&UBND huyện, 
- Lãnh đạo, Chuyên viên TH VPHU, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

 
Đỗ Mạnh Cường 
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ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI 

    HUYỆN UỶ BẮC HÀ 

                    * 

                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                                           

 
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN UỶ NĂM 2023 

(Kèm theo thông báo số      -TB/HU ngày  30/12/2022 của Huyện uỷ huyện Bắc Hà) 
------- 

 
 

Tháng 1 

 

Tháng 2 

 

Tháng 3 

 

Tháng 4 

 

Tháng 5 

 

Tháng 6 

 

Tháng 7 

 

Tháng 8 

 

Tháng 9 

 

Tháng 10 

 

Tháng 11 

 

Tháng 12 

 
17/01    

(thứ 3) 
 

 
15/02   

(thứ 4) 

 
15/03 

(thứ 4) 

 
18/04  

(thứ 3) 

 
16/05 

(thứ 3) 

 
15/06 

(thứ 5) 

 
18/07 

(thứ 3) 

 
15/08 

(thứ 3) 

 
15/09 

(thứ 6) 

 
17/10     

(thứ 3) 

 
15/11  

(thứ 4) 

 
15/12     

(thứ 6) 
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