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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện  

      
 

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị 

định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 

02/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-

CT/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 

1022/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế 

phối hợp Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện.  

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2023 của 

Chủ tịch UBND huyện như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ 

1.1. Thời gian: ngày 15/03 và 27/03/2023, trong giờ hành chính. 

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút. 

1.2. Thành phần tham gia tiếp công dân 

- Chủ trì: đồng chí Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện.  

- Thành phần mời tham gia cùng tiếp: Đại diện Văn phòng Huyện ủy, 

Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Ban Thường trực UBMT TQVN huyện; đại 

diện lãnh đạo Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban 

QLDA di dân TĐC huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban Tiếp 

công dân huyện, chiến sỹ Công an huyện, lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác có 

liên quan (khi được triệu tập). 

1.3. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.  

2. Tiếp công dân đột xuất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 

Điều 18, Luật Tiếp công dân và theo đề nghị của Trưởng ban Tiếp công 

dân huyện. Thành phần tham gia tiếp do Chủ tịch UBND huyện triệu tập và 

phân công. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Đề nghị các thành viên được mời, triệu tập tham gia tiếp công 

dân định kỳ và đột xuất nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân theo lịch, 

thời gian nêu trên; chuẩn bị đầy đủ nội dung thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực 

được giao quản lý, phụ trách phục vụ buổi tiếp công dân. 



3.2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban Tiếp công dân 

chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác tiếp công dân của Chủ tịch 

UBND huyện. 

 3.3. Giao Ủy ban nhân dân các xã thông báo đến nhân dân trên địa 

bàn về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện.  

Trên đây là Thông báo lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2023 của Chủ 

tịch UBND huyện. Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp 

công dân huyện và thông báo trên Đài Truyền thanh truyền hình huyện để 

các tổ chức, công dân biết, liên hệ. 

Thông báo này thay cho Giấy mời./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Như thành phần mời tham gia cùng tiếp; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã; 

-Bộ phận HCQT Văn phòng (đăng trên Cổng 

thông tin điện tử huyện); 

- Lưu: VT, BTCD, 05b. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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