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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2020 tại Ban Tiếp 

 công dân huyện Tuyên Hóa 
 
 
 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND 

tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND 

huyện Tuyên Hoá về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn huyện 

Tuyên Hoá. 

Ban tiếp công dân huyện thông báo lịch tiếp công dân tháng 6/2020 tại 

Ban Tiếp công dân huyện cụ thể như sau: 

Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. 
 

TT Ngày, tháng  Chủ trì tiếp Thành phần tham gia  

1 
Ngày 10/6/2020 

 

Thường trực HĐND 

huyện 

 

- TT HĐND huyện 

- Đại diện LĐ các phòng ban có 

liên quan đến nội dung phản ánh 

của CD. 

 

 

 

 

2 

 

Ngày 05 và 

ngày 22/6/2020 

(Ngày 20/6 trùng 

thứ 7 nên phiên 

tiếp công dân 

chuyển qua thứ 2 

ngày 22/6/2020) 

 

 

Lãnh đạo UBND 

huyện 

 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- UBMT TQVN huyêṇ 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND&UBND; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Phòng LĐTB&XH; 

- Phòng Tư pháp; 

- Hội nông dân huyện; 

- Trưởng Ban Tiếp công dân. 
 



 

3 Từ ngày 01 đến  

ngày 30/6/2020 

 

 

- Cán bộ Tiếp công dân Văn phòng HĐND&UBND 

huyện; 

- Đề nghị Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra 

Huyện ủy cử cán bộ phối hợp tiếp công dân tại Ban 

Tiếp công dân theo quy định tại khoản 3, điểm a, điểm 

b, khoản 4, Luật tiếp công dân năm 2013. 
 

      Ban tiếp công dân huyện thông báo cho các cơ quan, phòng, ban liên quan; 

UBND các xã, thị trấn biết để thưc̣ hiêṇ đồng thời đề nghi ̣ các xã , thị trấn 

thông báo rôṇg raĩ trong nhân dân. 

Lưu ý: Khi đến trụ sở tiếp công dân người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); nếu khiếu 

nại, tố cáo phải có đơn, chữ ký của người khiếu nại, tố cáo. Số điện thoại 

phòng Tiếp công dân: 0232. 3683558 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Thường trực Huyện ủy;            ( Để B/c) 

- Thường trực HĐND huyện;       

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 
- Thành viên Ban Tiếp công dân; 

- Công an huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BTCD. 

 

  

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phương 
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