
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG LA 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mường La, ngày      tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2023 

tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Mường La 

 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ- CP 

ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp 

công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính 

phủ về quy định quy trình tiếp công dân. 

Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND huyện 

Mường La về việc ban hành quy chế làm việc của UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026; Kế hoạch số 6391/KH-UBND ngày 29/12/2022 của Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị đối thoại định kỳ giữa Chủ tịch UBND huyện với nhân dân năm 2023. 

Chủ tịch UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Lịch tiếp công dân 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 06 và 

ngày 20 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì chuyển sang ngày 

làm việc hành chính liền kề tiếp theo. 

2. Thời gian tiếp công dân 

Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h30'. 

3. Địa điểm tiếp công dân 

Trụ sở Ban tiếp công dân huyện Mường La, tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, 

huyện Mường La. 

Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện, xin thông 

báo để nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện biết, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thường trực UBMTTQ VN huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị trong huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- TT HĐND, UBND 16 xã, thị trấn; 

- Lưu: BTCD, VT. 

CHỦ TỊCH 

   

 

Nguyễn Văn Bắc 



 


		2022-12-30T18:10:22+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-30T18:14:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Mường La<muongla@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-30T18:14:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Mường La<muongla@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-30T18:15:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Mường La<muongla@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




