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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND xã Vũ Muộn năm 2022 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân 

năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 

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, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Vũ Muộn thông báo lịch 

tiếp công dân của Chủ tịch HĐND xã năm 2022 như sau:  

1. Chủ tịch HĐND xã tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng 

vào ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ hàng tuần thì chuyển sang ngày làm việc tiếp 

theo. Trường hợp Chủ tịch HĐND xã có việc đột xuất không tiếp công dân được thì 

ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐND xã tiếp thay.  

 Địa điểm: Trụ sở làm việc của cơ quan xã Vũ Muộn (hoặc phòng làm việc của 

CTHĐND xã). 

Trong các ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND xã, lãnh đạo UBND 

xã và các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn có liên quan có cùng dự khi có yêu 

cầu. 

2. Giao Thường trực HĐND, Văn phòng HĐND, Công chức tư pháp và các bộ 

phận liên quan thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở làm việc của xã 

Vũ Muộn vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).  

3. Thời gian công dân đến đăng ký: Trước ngày 05 ngày theo lịch tiếp công dân 

hàng tháng tháng, trong trường hợp công dân đăng ký sau ngày 15 thì chuyển sang 

lịch tiếp công dân tháng kế tiếp.  



4. Thường trực HĐND xã, các vị đại biểu HĐND xã có trách nhiệm thông báo, 

quán triệt những nội dung trên đến cử tri và Nhân dân trên địa bàn xã biết. 

5. Giao Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Đài truyền thanh xã đăng tải, tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi trên hệ thông loa truyền thanh của xã thông báo này. 

Thường trực HĐND xã thông báo để các ban, ngành, đoàn thể  và nhân dân trên 

địa bàn xã biết thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công chức Tư pháp HT xã; 

Gửi bản giấy: 

- Các vị đại biểu HĐND xã; 

- Lưu: VP HĐND, UBND xã. 

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Thị Nhung 
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