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THÔNG BÁO 

V/v thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ ngày 15/9/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện  

     

Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị 

định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Quy chế làm việc của UBND 

huyện Hàm Tân. 

Thực hiện Thông báo số 858/TB-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND 

huyện về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2022, 

theo đó Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và ngày 15 

hàng tháng. 

Tuy nhiên vào ngày 15/9/2022, UBND huyện có nhận được giấy mời của 

UBND tỉnh Bình Thuận về dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều 

hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Do đó UBND huyện Hàm Tân tạm dừng 

việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện vào ngày 15/9/2022 tại 

Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.  

Thời gian tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 

9/2022, UBND huyện sẽ có thông báo sau. 

Trong trường hợp cấp thiết, đề nghị người dân, cơ quan, đơn vị liên hệ số 

điện thoại: 02523.876.222 để được hướng dẫn.  

UBND huyện Hàm Tân thông báo để cơ quan, đơn vị, nhân dân được biết 

và rất mong nhận được sự thông cảm./.                                         

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP.HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đăng Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, BTCD. 
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