ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VÂN HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1307/TB-UBND

Vân Hồ, ngày 01 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ
tháng 6 năm 2022
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 06/12/2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện
về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Vân Hồ.
UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện
tháng 6 năm 2022, cụ thể như sau:
1. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện Vân Hồ, bản Suối Lìn, xã Vân Hồ,
huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
2. Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất
2.1. Tiếp công dân thường xuyên
Giao Ban Tiếp công dân huyện thực hiện vào các ngày làm việc trong
tháng (Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trong giờ hành chính). Tùy theo nội
dung tiếp công dân có thể mời lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị có liên
quan cùng tiếp và trả lời công dân.
2.2. Tiếp công dân định kỳ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ 02 ngày, cụ thể:
ngày 10 tháng 6 năm 2022 và ngày 20 tháng 6 năm 2022.
2.3. Tiếp công dân đột xuất
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013.
3. Thời gian
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
- Buổi chiều : Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
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4. Tổ chức thực hiện
- Giao Phòng Văn hóa - Thông tin đăng tải Thông báo này trên Cổng thông
tin điện tử của huyện.
- Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện thông tin rộng rãi để nhân
dân trong huyện biết lịch tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện.
Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân của 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;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thường trực UBMTTQ VN huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Thường trực HĐND, UBND các xã;
- Lưu: VT.
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