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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định 

 

Căn cứ luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; 

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 luật tiếp công dân; 

Căn cứ Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số: 

772/QĐ-UBND, ngày 19/4/2018 của UBND huyện Tràng Định. 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo Lịch tiếp công dân như sau: 

1. Lịch tiếp công dân 

1.1. Lịch tiếp công dân định kỳ 

- Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 12 và ngày 25  

hằng tháng, trong giờ hành chính (nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp công dân vào 

ngày làm việc tiếp theo của tháng). 

- Trường hợp vì lý do công tác đột xuất, Chủ tịch uỷ quyền cho một Phó 

Chủ tịch tiếp công dân hoặc tiếp công dân đột xuất đối với những vụ việc quan 

trọng, phức tạp, kéo dài đông người. 

1.2. Lịch tiếp công dân thường xuyên 

- Cán bộ tiếp công dân huyện thường trực thực hiện nhiệm vụ tiếp công 

dân thường xuyên trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần (từ 

thứ hai đến thứ sáu hằng tuần). 

- Trường hợp cần thiết, Chủ tịch quyết định giao nhiệm vụ cho các bộ 

phận khác thực hiện tiếp công dân theo quy định.  

2. Thời gian tiếp công dân 

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30'; 

- Buổi chiều: từ 14 giờ 00' đến 17 giờ. 

3. Địa điểm tiếp công dân 

Trụ sở tiếp công dân tại Khối nhà liên cơ quan. 

Địa chỉ khu I thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 



Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định trân trọng thông báo tới các Phòng, 

ban, UBND các xã, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết./. 
 

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

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện;  

- Ban tiếp công dân huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lý Văn Lâm 

 


