ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 283/TB-UBND

Yên Châu, ngày 28 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Yên Châu

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.
Uỷ ban nhân dân huyện Yên Châu thông báo lịch tiếp công dân của Chủ
tịch UBND huyện như sau:
1. Thời gian:
- Tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 02 ngày (vào ngày12 và ngày 25 hàng
tháng) nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ thì bố trí vào ngày tiếp theo.
- Ngoài tiếp công dân định kỳ theo quy định, đồng chí Chủ tịch UBND
huyện sẽ sắp xếp thời gian tiếp đột xuất trong trường hợp trên địa bàn huyện có vụ
việc nổi cộm, phức tạp có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội.
+ Buổi sáng từ 07g iờ 30phút đến 11 giờ 30phút.
+ Buổi chiều từ 13 giờ 30phút đến 17 giờ 30phút.
2. Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện Yên Châu - Số 04, Phố
Nguyễn Văn Huyên, Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Tổ chức thực hiện
- Giao Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện đăng thông báo lịch
tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện trên Cổng thông tin điện tử huyện.
- Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện chủ trì, phối hợp với Ban tiếp
công dân chuẩn bị các điều kiện để đồng chí Chủ tịch UBND huyện thực hiện
tiếp dân theo quy định.
UBND huyện Yên Châu thông báo để các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân được biết./.
Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, BTCD . bản.
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