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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Ban Tiếp công dân xã năm 2023 
 
 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh 

Đắk Nông quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ vào quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân 

xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã thông báo lịch tiếp công 

dân năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Lịch tiếp công dân thường xuyên: 

Ban Tiếp công dân xã tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

2. Tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo HĐND&UBND xã. 

2.1. Tiếp công dân định kỳ: 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã tiếp công dân định kỳ vào ngày 11 hàng 

tháng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và ngày 15 

hàng tháng; trường hợp, nếu ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ hoặc 

ngày Lễ, ngày thứ bảy, chủ nhật thì ngày tiếp công dân sẽ được chuyển sang ngày 

kế tiếp sau ngày nghỉ. 

2.2. Tiếp công dân đột xuất: 

Trường hợp xét thấy khẩn thiết, cấp bách, phức tạp, gay gắt có khả năng gây 

ra hậu quả nghiêm trọng nếu không giải quyết kịp thời, dứt điểm thì Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất theo quy 

định tại khoản 3, Điều 8, Luật Tiếp công dân năm 2013. 

3. Địa điểm tiếp công dân: Ban Tiếp công dân xã tại Phòng làm việc của 

Phó chủ tịch UBND xã, nằm trong bộ phận Nhà Một cửa UBND xã. 

4. Thời gian tiếp công dân: 

Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.  

5. Thành phần tham dự tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 
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Thành phần tham dự buổi tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất của Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện theo quy định tại 

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông quy 

định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các quy định khác 

có liên quan. Ban Tiếp công dân xã sẽ thông báo cụ thể thành phần tham dự đến 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan tham 

gia tiếp công dân. 

6. Trang Thông tin điện tử xã, niêm yết, đăng tải Thông báo này và Lịch tiếp 

công dân của mình tại trụ sở; đồng thời, thông báo rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để nhân dân được biết và thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật./.  

Nơi nhận: 
- VP. UBND huyện;         (thay b/c) 

- Thanh tra huyện; 

- TT.Đảng ủy; 

- TT.HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND xã; 

- Mặt trận, các đoàn thể xã; 

- Công an xã; 

- Các bộ phận chuyên môn; 

 - Lưu: VT, BTCD.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

Chủ tịch 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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