
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Quang, ngày        tháng 12 năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2020 

của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-

CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

Điều của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 10/2016/UBND ngày 04/10/2016 của 

UBND huyện về ban hành Quy chế tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh kiến nghị trên địa bàn huyện Vũ Quang, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 

các phiên tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2020, như sau: 

1. Thời gian: 02 ngày,  

- Ngày thứ nhất: Ngày 07 tháng 12 năm 2020 

- Ngày thứ hai: Ngày 21 tháng 12 năm 2020 

(Buổi sáng bắt đầu từ 07h30’ đến 11h30’; Buổi chiều từ 14h00’ đến 17h30’) 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 02 - Nhà làm việc UBND huyện. 

3. Thành phần tham dự tiếp công dân 

- Đồng chí Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan (UBND huyện sẽ tin 

mời theo từng nội dung vụ việc). 

- Chánh, Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện;  

- Ban Tiếp công dân huyện. 

(Lưu ý: Lãnh đạo UBND huyện tiếp các công dân có những phản ánh, kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước; các trường 

hợp đã được phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn có văn bản giải 
quyết, trả lời theo thẩm quyền nhưng công dân chưa đồng ý). 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các phòng ban ngành liên quan, 

UBND các xã, thị trấn và công dân được biết./.  

Nơi nhận: 
- Ban TCD tỉnh (để báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các ban đảng, Ủy ban kiểm tra, VP Huyện ủy; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (để đăng tải); 

- Các xã, thị trấn (để thông báo cho nhân dân); 

- Lưu: VT, UBND 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Trần Hữu Long 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=64/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=64/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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