
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÀM TÂN 
 

 

Số: 188/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hàm Tân, ngày 01 tháng  4 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện  

tháng 4 năm 2022 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện   

     

Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 

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; 

Ngày 31/3/2022 UBND huyện Hàm Tân có ban hành Thông báo số 

183/TB-UBND về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ ngày 01/4/2022 

của Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện; 

Nay UBND huyện Hàm Tân thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân nội dung sau: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân sẽ tiếp công dân định kỳ tháng 

4 năm 2022 vào ngày 04/4/2022 và ngày 15/4/2022 tại trụ sở Ban Tiếp công 

dân huyện. 

UBND huyện Hàm Tân thông đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn và các tổ chức, cá nhân được biết./. 

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. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

        

 

 

 

 

Trần Thiện Ánh Nga 

 
 

CHỦ TỊCH 
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