
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND             Kon Rẫy, ngày       tháng      năm  

THÔNG BÁO 

Lịch trực tiếp công dân định kỳ năm 2023 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; 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; và các văn bản có liên quan; UBND huyện Kon Rẫy thông báo lịch tiếp công 

dân năm 2023, cụ thể như sau: 

I. Tiếp công dân định kỳ: Ngày 12 và 22 hàng tháng năm 2023.  

II. Tiếp công dân đột xuất: Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân thực hiện 

theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013. 

III. Thời gian, địa điểm và thành phần  

1. Thời gian: - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.  

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.  

2. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân huyện, thôn 1, xã Tân Lập.  

3. Thành phần tham dự tiếp công dân định kỳ  

3.1. Ngày 12 hàng tháng gồm: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Lãnh đạo 

Văn phòng Huyện ủy, Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chánh Thanh 

tra huyện; Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban tiếp công dân, mời Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.  

* Ghi chú: Nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ 
hàng tuần sẽ lùi lại ngày hoặc chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. 

3.2. Ngày 22 hàng tháng gồm: Mời Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban tiếp công dân.  

UBND huyện Kon Rẫy thông báo đến các phòng, ban, ngành, Mặt trận, 

Đoàn thể, các xã, thị trấn, cùng toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện được biết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- UBKT Huyện ủy; 

- Ban TT UBMT TQVN huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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