
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 

 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Điện Biên Đông, ngày     tháng 12 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông năm 2023 
 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Quyết định số 644/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND 

huyện Điện Biên Đông về việc ban hành quy chế tiếp công dân; 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND 

huyện Điện Biên Đông năm 2023, như sau: 

1. Địa điểm tiếp công dân. 

Tại phòng Tiếp công dân Trụ sở HĐND - UBND huyện; địa chỉ: Tổ dân phố 

số 4, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 

2. Lịch tiếp công dân. 

2.1. Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 05 và 20 

hằng tháng (Nếu ngày tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện trùng vào ngày 

nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề tiếp theo).  

2.2. Thời gian: 

- Buổi sáng từ 7h30 phút đến 11h00 phút. 

- Buổi chiều từ 14h00 phút đến 17h00 phút.  

2.3. Tiếp công dân đột xuất: 

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân khi 

có công việc đột xuất cần giải quyết ngay. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân biết để làm việc./. 

 

 Nơi nhận:   
- TT. Huyện ủy (b/c);  

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc La 

 


		labn.dbd@dienbien.gov.vn
	2023-01-03T10:15:25+0700


		huyendienbiendong@dienbien.gov.vn
	2023-01-03T10:57:21+0700


		2023-01-03T10:57:46+0700


		2023-01-03T10:58:02+0700




