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Tân Việt, ngày 05 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2022

––––––––––––––––––

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013; Luật khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo 
năm 2018 và Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân xã Tân Việt nhiệm kỳ 2021-
2026;

Để chủ động và đảm bảo thực hiện việc tiếp công dân theo đúng quy định của 
pháp luật; tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân, kịp thời hướng dẫn giải đáp những thắc mắc, hiểu rõ hơn tâm tư nguyện 
vọng của nhân dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

UBND xã Tân Việt thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND 
xã như sau:

Hàng tuần chủ tịch UBND xã tiếp công dân 01 ngày vào ngày thứ 6, nếu ngày 
tiếp trùng vào ngày nghỉ lễ, tết thì ngày tiếp là ngày làm việc đầu tiên liền kề.

Thời gian làm việc:
Mùa hè:       + Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút

            + Buổi chiều : Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Mùa đông    + Buổi sáng : Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ

   + Buổi chiều : Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút
Địa điểm tiếp dân: Tại phòng tiếp công dân UBND xã.
Thành phần tham gia tiếp công dân:  Chủ tịch UBND xã;  Công chức văn 

phòng thống kê. Trường hợp có công dân đến đề nghị giải quyết các nội dung thuộc 
lĩnh vực chuyên môn của ngành nào thì Văn phòng UBND sẽ thông báo để công chức 
chuyên môn ngành đó cùng tiếp.

Trong trường hợp chủ tịch UBND xã có công việc đột xuất trùng với ngày tiếp 
công dân định kỳ thì chủ tịch UBND xã ủy quyền cho đồng chí Phó chủ tịch UBND 
xã thay chủ tịch thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

Ủy ban nhân dân xã Tân Việt thông báo để nhân dân được biết./.

Nơi nhận:
-TT Đảng ủy; HĐND xã;( để báo cáo)
-Các ngành; ( để thực hiện)
-Đài TT;
-Trang TTDT xã;
-Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Hào
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