ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC NINH

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

Số:A'ệă /TB-UBND

Lộc Ninh, ngày J.ỵ tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND huyện
Lộc Ninh V/v Ban hành Quy chế làm việc của ƯBND huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ
2016 - 2021 ,
'
.
UBND huyện Lộc Ninh thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch ÙBND huyện
năm 2019 như sáu:
1. Lịch tỉếp công dân
Tiếp công dân định kỳ: Chủ tịch ƯBND huyện tiếp công dân 02 ngày trong
01 tháng, vào ngày thứ Năm củá tuần làm việc thứ hai và tuần làm việc thứ tư hàng
tháng (trừ ngày Le, Tet), cụ thể như sau:
Tháng

Ngày tiế 3 công dân
Tuần làm viêc thứ 2

Tuần làm viêc thứ 4

01

10/01/2019

24/01/2019

02

14/02/2019

28/02/2019

03

14/3/2019

28/3/2019 .

04

11/4/2019

25/4/2019

05

09/5/2019

23/5/2019

06

13/6/2019

27/6/2019

07

11/7/2019

25/7/2019

08

08/8/2019

22/8/2019

09

12/9/2019

26/9/2019

10

10/10/2019

24/10/2019

11

14/11/2019

28/11/2019

12

12/12/2019

26/12/2019

•

•

Tiếp công dân đột xuất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật
tiếp công dân năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Thời gian, địa đỉêm:

- Thời gian:
+ Buổi sáng:

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;

+ Buổi chiều:

Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

- Địa điểm: Trụ sở tiếp cồng dân huyện - số 02, đường Nguyễn Tất Thành, khu
phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
3. Thành phần tham gia:

- Thực hiện theo quy chế tiếp công dân của UBND huyện Lộc Ninh.
- Lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; các cơ quan,
đơn vị, ngành có liên quan thăm gia tiếp công dân khi có yêu cầu, đề nghị của
Chủ tịch UBND huyện.
Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp cồng dâii huyện, được
đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện, thông báo đến các cơ quan, bân, ngành,
đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và nhân dân được biết.
TL. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- CT, cảc PCT UBND huyện;
- Các cờ quân, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- BBT Cổng thông tin điện tử huyện;
- LĐVP, Ban TCD huyện;
- Lưu: V ĩ.

