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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng năm 2022  

của Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ 

 

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; Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND 

huyện Nậm Pồ, về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Nậm Pồ, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

UBND huyện Nậm Pồ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng năm 

2022 của Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, như sau: 

1. Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 10, 20 hằng tháng 

(nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp) 

và tổ chức tiếp công dân đột xuất khi cần thiết. 

- Địa điểm tiếp công dân: Tại phòng Tiếp công dân của huyện. 

- Thời gian tiếp công dân: Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; 

buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

2. Giao Ban Tiếp công dân huyện là đầu mối tiếp nhận đăng ký của công dân 

yêu cầu được gặp Chủ tịch UBND huyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chương trình để Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 01/TB-UBND ngày 05 tháng 01 năm 

2022 của UBND huyện Nậm Pồ. 

UBND huyện Nậm Pồ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhân 

dân trên địa bàn huyện được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;        (để b/c) 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Các cơ quan, phòng, ban, ngành huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- UBND các xã; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Luyện 
   


		luyenbv.np@dienbien.gov.vn
	2022-06-13T10:55:14+0700


		2022-06-13T13:46:43+0700


		2022-06-13T13:47:09+0700


		ubnd.np@dienbien.gov.vn
	2022-06-13T13:47:54+0700


		ubnd.np@dienbien.gov.vn
	2022-06-13T13:48:26+0700




