
UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ MINH TÂN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số:      /TB-UBND                             Minh Tân, ngày 29  tháng 3 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo xã Minh Tân 

Tháng 04/2023 

 
Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân; 

Căn cứ quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

UBND xã Minh Tân thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo 

UBND xã trong tháng 4/2023 tại trụ sở tiếp công dân của xã như sau: 

 

Ngày tiếp Lãnh đạo, công chức phụ trách 

 

06/4/2023 

Lãnh đạo: Phạm Quang Huy, Chủ tịch UBND xã 

Công chức: Phùng Thị Mỳ,  Văn phòng – Thống kê 

 

13/4/2023 

Lãnh đạo: Phạm Ngọc Tửu, Phó chủ tịch UBND xã 

Công chức: Nguyễn Ngọc Nhuận,  Tư pháp – Hộ tịch 

 

20/4/2023 

Lãnh đạo: Nguyễn Quốc Huy, Phó chủ tịch UBND xã 

Công chức: Nguyễn Xuân Hạnh, Văn phòng – Thống kê 

 

27/4/2023 

Lãnh đạo: Phạm Quang Huy, Chủ tịch UBND xã 

Công chức: Nguyễn Ngọc Nhuận,  Tư pháp- Hộ tịch 

 

Thành phần tham gia tiếp công dân với lãnh đạo UBND xã Minh Tân có công 

chức được giao phụ trách công tác tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư khiếu 

nại tố cáo và công chức làm công tác chuyên môn có liên quan đến nội dung vụ việc. 

 



UBND xã giao: 

- Công an xã Minh Tân đảm bảo an ninh trật tự trong các buổi tiếp công dân. 

- Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân nắm bắt nội dung vụ việc thông 

báo mời công chức chuyên môn có liên quan tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo 

UBND xã. 

UBND xã Minh Tân thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết./. 

 

Nơi nhận:                                                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- UBND huyện ( để b/c)                                                             CHỦ TỊCH                                                    

-  Thanh tra huyện 

- Niêm yết tại trụ sở UBND xã 

- Trang thông tin ĐT xã 

- Lưu VP 

                                                             

 

                                                                                                        Phạm Quang Huy                                                            
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