
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

HUYỆN NGHĨA HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /TB-UBND Nghĩa Hưng, ngày       tháng 12 năm 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện  

từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023 
 

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

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

 UBND huyện Nghĩa Hưng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ 

tịch UBND huyện từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023 tại trụ sở Tiếp công dân 

huyện, cụ thể như sau: 

 1. Lịch tiếp công dân 
 

STT Ngày tiếp 

(Thứ Năm tuần thứ nhất và thứ 

Năm tuần thứ ba hàng tháng) 

STT Ngày tiếp 

(Thứ Năm tuần thứ nhất và thứ 

Năm tuần thứ ba hàng tháng) 

1 
Ngày 05/01/2023 

Ngày 19/01/2023 
7 

Ngày 06/07/2023 

Ngày 20/07/2023 

2 
Ngày 02/02/2023 

Ngày 16/02/2023 
8 

Ngày 03/08/2023 

Ngày 17/08/2023 

3 
Ngày 02/03/2023 

Ngày 16/03/2023 
9 

Ngày 07/09/2023 

Ngày 21/09/2023 

4 
Ngày 06/04/2023 

Ngày 20/04/2023 
10 

Ngày 05/10/2023 

Ngày 19/10/2023 

5 
Ngày 04/05/2023 

Ngày 18/05/2023 
11 

Ngày 02/11/2023 

Ngày 16/11/2023 

6 
Ngày 01/06/2023 

Ngày 15/06/2023 
12 

Ngày 07/12/2023 

Ngày 21/12/2023 

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: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện Nghĩa Hưng. 

 4. Thành phần tham gia tiếp công dân: 

 - Các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, 

Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND 

huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Ban Tiếp công dân huyện, Công an huyện, 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện. 



 

 - Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 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 huyện niêm yết công khai lịch tiếp công dân 

tại Trụ sở tiếp công dân, trên Trang thông tin điện tử của huyện và đảm bảo 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 tiếp công dân. 

 UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và 

các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh Nam Định; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh Nam Định; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, BTCD. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Phạm Thị Dung 
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