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Sốp Cộp, ngày       tháng 12 năm 2021 

   
 

 

THÔNG BÁO 
Lịch tiếp công dân (định kỳ) của Chủ tịch UBND huyện năm 2022 

  

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 
08/6/2015 của UBND huyện Sốp Cộp về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp 

công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Sốp Cộp;  

Chủ tịch UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau: 

1. Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 05 và ngày 25 
hằng tháng (trường hợp trùng vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật thì 

thực hiện tiếp công dân vào ngày làm việc liền kề). 

a) Thời gian 

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. 

b) Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp Công dân UBND huyện. 

2. Tổ chức thực hiện 

a) Giao Ban Tiếp Công dân huyện chủ trì, phối hợp với các  ngành liên quan 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ tiếp công dân định kỳ theo quy định. 

b) Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã niêm yết 

tại vị trí thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 
trên địa bàn biết. 

Chủ tịch UBND huyện trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- Các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, Trung. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Mạnh 
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