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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân năm 2020 của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 

  
 

 

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Luật Khiếu nại ngày 

11/11/2011, Luật Tố cáo ngày 11/11/2011, 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, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 

03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo, 

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện 

như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ 

- Tổ chức tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 02 ngày, vào ngày 05 và ngày 25 

hằng tháng, nếu các ngày trên trùng vào ngày nghỉ thì tổ chức tiếp công dân định 

kỳ vào ngày làm việc tiếp theo. 

- Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân 

định kỳ (Lãnh đạo UBND huyện được phân công chủ trì tiếp công dân định kỳ 

năm 2020 theo phụ lục kèm theo Thông báo này). 

- Thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ gồm đại diện lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp 

và một số cơ quan khác khi có yêu cầu (thành phần cụ thể do Ban Tiếp công dân 

huyện mời). 

2. Tiếp công dân đột xuất 

- Tiếp công dân đột xuất thực hiện trong các trường hợp theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013 và theo yêu cầu của Thường trực 

Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện. 

- Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân đột xuất. Trường hợp Chủ tịch 

UBND huyện đi vắng thì uỷ quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. 

- Thành phần tham gia tiếp công dân đột xuất do người chủ trì quyết định. 

3. Tiếp công dân thường xuyên 

- Tổ chức vào các ngày làm việc, trong giờ hành chính theo quy định. 

- Ban Tiếp công dân huyện có nhiệm vụ thường trực tiếp công dân. 
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UBND huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành có liên quan và công 

dân được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

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

- Trang TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Dương 
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