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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019;  

 Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 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 của Luật Tiếp công dân;  

 Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

 Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh 

Lai Châu về ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

 Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện 

Tân Uyên về Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện 

Tân Uyên; 

 Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Tân Uyên về Ban hành nội Quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công 

dân huyện Tân Uyên. 

 Văn phòng HĐND-UBND huyện Tân Uyên thông báo lịch tiếp công dân 

tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch HĐND huyện, như sau: 

 1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 17/10/2022 

 2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện Tân Uyên (Tổ dân phố 3, thị 

trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) 

 3. Thời gian đăng ký: Trước ngày 17/10/2022 tại Ban tiếp công dân huyện 

Tân Uyên (Công dân, cơ quan, tổ chức đến đăng ký nêu rõ họ tên, địa chỉ, nội 

dung đề nghị Chủ tịch UBND huyện tiếp). Trường hợp đăng ký sau ngày 

17/10/2022 sẽ được chuyển sang tháng kế tiếp.  
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 4. Tổ chức thực hiện: Giao Ban tiếp công dân huyện chuẩn bị tốt các điều 

kiện phục vụ công tác tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện. 

 Trên đây là Thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch 

HĐND huyện Tân Uyên. Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân 

huyện, Trụ sở UBND các xã, thị trấn, Cổng thông tin điện tử huyện và thông báo 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, Nhân dân và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan biết./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; (B/c)  

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- TT. Huyện ủy;  

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

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

- Lưu: VT, BTCD. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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