
         Số: 01/TB-UBND                                  Nghĩa Minh, Ngày 29 tháng 12 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2022 

Của đồng chí Chủ tịch UBND xã Nghĩa Minh 

(Tại trụ sở phòng tiếp công dân UBNDN xã Nghĩa Minh) 

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; 

UBND xã Nghĩa Minh thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công 

dân xã Nghĩa Minh năm 2022 của Đồng chí Chủ tịch UBND xã, cụ thể như sau: 

1. Lịch tiếp công dân: Định kỳ vào Thứ 5 hàng tuần. Trường hợp ngày tiếp dân 

trùng vào ngày nghỉ lễ, nghỉ tết thì việc tiếp công dân được chuyển sang tuần làm việc 

tiếp theo. 

2. Thời gian: 

-  Mùa Hè:      + Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; 

                           + Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Mùa Đông:      + Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

                     + Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

3. Địa điểm: Phòng tiếp công dân UBND xã Nghĩa Minh. 

4. Thành phần tiếp công dân: 

- Chủ trì: Đồng chí Chủ tịch UBND xã; 

- Cán bộ chuyên môn: Văn phòng HĐND&UBND, Địa chính xây dựng và Môi 

trường, Ban Pháp chế HĐND, Ban Tiếp công dân, Công an xã; 

- Mời đại diện có liên quan đến nội dung phiên tiếp công dân (Theo yêu cầu của 

người chủ trì phiên tiếp công dân nếu cần thiết). 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Văn phòng HĐND&UBND xã phối hợp Ban tiếp công dân xã niêm yết công 

khai lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân, trên Trang Thông tin điện tử của xã và 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ; 

- Khi tiếp công dân, cán bộ đến làm việc đúng giờ, đeo thẻ cán bộ, công chức và 

chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế phòng tiếp công dân. 
 

Nơi nhận: 

- TT Đảng uỷ; 

- TT HĐND-UBND;  

- Lưu: VT . 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

Trịnh Văn Bạ 

 

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

XÃ NGHĨA MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 


