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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất 

 của UBND phường Bắc Hồng năm 2022 
–––––––––––––––––––––– 

 

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số 

điều của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 759/2014/NQ – UBTVQH13 ngày 

15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ủy ban nhân dân phường Bắc Hồng 

thông báo lịch tiếp công dân năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Tiếp công dân thường xuyên: UBND phường tổ chức tiếp công dân 

thường xuyên vào các ngày làm việc hàng tuần, tại Phòng Tiếp công dân của 

phường, do đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Công chức Văn phòng – Thống kê 

trực tiếp công dân.  

2. Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND phường: 

Chủ tịch UBND phường trực tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 5 hàng 

tuần, hàng tháng trong năm 2022. Trường hợp Chủ tịch UBND phường trùng 

lịch công tác, sẽ ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND phường thực hiện tiếp công 

dân. Nếu ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ lễ thì thực hiện vào 

ngày làm việc tiếp theo; trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo 

lịch đã công bố do có lý do chính đáng thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời 

gian khác và thông báo cụ thể thời gian dự kiến tiếp công dân tại nơi tiếp công 

dân.  

3. Tiếp công dân đột xuất: Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Lãnh đạo 

UBND phường tổ chức tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại 

Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân. 

         4. Lịch tiếp công dân 

          * Thời gian tiếp công dân: 

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ. 

- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ. 

* Địa điểm tiếp công dân định kỳ: Hội trường gác 2 của UBND phường 

Bắc Hồng. 

* Thành phần tiếp: Lãnh đạo, cán bộ, công chức tiếp công dân được phân 

công trực tiếp theo Quy chế tiếp công dân. 



          * Lịch tiếp công dân, cụ thể:  
 

STT Thời gian Thành phần 
Ghi 

chú 

1 

Tháng 1 
Ngày 06/01/2022 

Ngày 13/01/2022 

Ngày 20/01/2022 

Ngày 27/01/2022 

-  Chủ tịch UBND phường 

- Công chức Văn phòng UBND phường 

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp dân 
 

2 

Tháng 2 
Ngày10/02/2022 

Ngày 17/02/2022 

Ngày 24/02/2022 

-  Chủ tịch UBND phường 

- Công chức Văn phòng UBND phường 

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp dân 
 

3 

Tháng 3 
Ngày10/3/2022 

Ngày 17/3/2022 

Ngày 24/3/2022 

Ngày 31/3/2022 

-  Chủ tịch UBND phường 

- Công chức Văn phòng UBND phường 

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp dân 
 

4 

Tháng 4 
Ngày 07/4/2022 

Ngày 14/4/2022 

Ngày 21/4/2022 

Ngày 28/4/2022 

-  Chủ tịch UBND phường 

- Công chức Văn phòng UBND phường 

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp dân 
 

5 

Tháng 5 
Ngày 05/5/2022 

Ngày 12/5/2022 

Ngày 19/5/2022 

Ngày 26/5/2022 

-  Chủ tịch UBND phường 

- Công chức Văn phòng UBND phường 

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp dân 
 

6 

Tháng 6 
Ngày 02/6/2022 

Ngày 09/6/2022 

Ngày 16/6/2022 

Ngày 23/6/2022 

Ngày 30/6/2022 

-  Chủ tịch UBND phường 

- Công chức Văn phòng UBND phường 

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp dân 
 

7 

Tháng 7 

Ngày 07/7/2022 

Ngày 14/7/2022 

Ngày 18/7/2022 

Ngày 25/7/2022 

-  Chủ tịch UBND phường 

- Công chức Văn phòng UBND phường 

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp dân 
 

8 

Tháng 8 
Ngày 04/8/2022 

Ngày 11/8/2022 

Ngày 18/8/2022 

Ngày 25/8/2022 

 

-  Chủ tịch UBND phường 

- Công chức Văn phòng UBND phường 

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp dân 
 



9 

Tháng 9 
Ngày 01/9/2022 

Ngày 08/9/2022 

Ngày 15/9/2022 

Ngày 22/9/2022 

Ngày 29/9/2022 

-  Chủ tịch UBND phường 

- Công chức Văn phòng UBND phường 

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp dân 
 

10 

Tháng 10 
Ngày 06/10/2022 

Ngày 13/10/2022 

Ngày 20/10/2022 

Ngày 27/10/2022 

-  Chủ tịch UBND phường 

- Công chức Văn phòng UBND phường 

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp dân 
 

11 

Tháng 11 
Ngày 03/11/2022 

Ngày 10/11/2022 

Ngày 17/11/2022 

Ngày 24/11/2022 

-  Chủ tịch UBND phường 

- Công chức Văn phòng UBND phường 

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp dân 
 

12 

Tháng 12 

Ngày 01/12/2022 

Ngày 08/12/2022 

Ngày 15/12/2022 

Ngày 22/12/2022 

Ngày 29/12/2022 

-  Chủ tịch UBND phường 

- Công chức Văn phòng UBND phường 

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp dân 
 

  

 Vậy, UBND phường thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và toàn thể 

nhân dân được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã;  

- Như thành phần tiếp dân; 

- Các Tổ dân phố; 

- Lưu: VP. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Viết Khanh 
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