
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYÊṆ TU MƠ RÔNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /TB-UBND 

 

Tu Mơ Rông, ngày        tháng      năm   
 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân năm 2022 của lãnh đạo UBND huyện 
 

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định 

số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tiếp công dân, 

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân cụ thể như sau: 

I. Tiếp công dân định kỳ: 

Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ 02 ngày/tháng vào các ngày 

10 và 22 hàng tháng (ngày 10 hàng tháng nếu trùng vào các ngày nghỉ, ngày lê,̃ 
ngày tết thì chuyển sang ngày làm viêc̣ tiếp theo). 

Trường hợp Chủ tịch UBND huyện bận công việc đột xuất không tiếp 

được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thay. 

1. Thời gian:  

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút. 

(Có lịch cụ thể kèm theo) 

2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện (Trụ sở HĐND-UBND huyện). 

Địa chỉ: Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum. 

II. Tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở và ngoài Trụ sở Tiếp công 

dân: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai cho 

người dân được biết./. 

Nơi nhận:   
- TT Huyện ủy (b/c);                                                                          

- TT HĐND huyện (b/c); 

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc huyện (th/h); 

- Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện; Trang thông tin điện 

tử huyện (đ/tin); 

- UBND các xã (th/hiện và thông báo cụ thể đến các tổ 

chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn); 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Cáp Văn Hoàng 
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