
 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Dương Phong năm 2022 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân 

năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; 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. 

 Ủy ban nhân dân xã Dương Phong thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch 

UBND xã năm 2022 như sau:  

1. Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Năm hàng tuần. 

Trường hợp Chủ tịch UBND xã có việc đột xuất không tiếp công dân được, ủy quyền 

cho Phó Chủ tịch UBND xã tiếp thay.  

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Dương Phong.  

- Địa chỉ: Thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

Trong các ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã, công chức Tư 

pháp - Hộ tịch và các bộ phận có liên quan cùng dự, khi có yêu cầu. 

2. Giao các công chức chuyên môn thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên 

tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).  

3. Thời gian công dân đến đăng ký: Trước ngày thứ Ba hàng huần. 

4. Các đồng chí Trưởng thôn có trách nhiệm thông báo, quán triệt những nội 

dung trên đến nhân dân trên địa bàn biết. 

5. Giao Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Văn hóa - Thông tin), Ban biên 

tập Trang thông tin điện tử xã đăng tải, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông báo này. 

Ủy ban nhân dân xã thông báo để các đơn vị và nhân dân biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Các Trưởng thôn;  

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Bế Xuân Trường 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ DƯƠNG PHONG 

 
Số: 45 /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Dương Phong, ngày 25 tháng 01 năm 2022 
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