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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hồng Phúc, ngày      tháng      năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch UBND xã 

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013; 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; Thông tư 
số 06/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định trình tiếp công 
dân.

Để đảm bảo lịch công tác và thời gian giải quyết công việc tại Trụ sở UBND xã 
của đồng chí Chủ tịch UBND xã. UBND xã Hồng Phúc thông báo lịch tiếp công dân của 
đồng chí Chủ tịch UBND xã cụ thể như sau:

1-Thời gian tiếp công dân: 01 ngày trong tuần, vào ngày thứ năm hàng tuần (nếu 
ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ Lễ, Tết thì bố trí vào ngày làm việc tiếp theo).

+ Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
2- Địa điểm tiếp công dân: tại Phòng tiếp công dân Trụ sở làm việc của Đảng ủy 

– HĐND – UBND xã Hồng Phúc.
3- Trong trường hợp Chủ tịch UBND xã bận công việc không tiếp công dân thì 

tùy tình hình thực tế, Chủ tịch UBND xã ủy quyền cho đồng chí Phó chủ tịch UBND xã 
tiếp công dân.

4- Tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã gồm cán bộ, 
công chức UBND xã, các ban ngành đoàn thể liên quan (khi được mời tham gia).

5- Đề nghị Công an xã bố trí lực lượng cán bộ thường trực đảm bảo an ninh, trật 
tự tại khu vực Phòng tiếp công dân – UBND xã trong các buổi tiếp công dân.

Vậy UBND xã Hồng Phúc thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân 
dân được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- - Chủ tịch, Phó CT. UBND xã;
- -  Đài truyền thanh xã;
- - Cổng thông tin điện tử xã;
- - Công dân trên địa bàn xã;
- - Lưu VP.
-

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

  
Bùi Thị Chiên
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