
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ HÒA CHÂU 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hòa Châu, ngày      tháng 01 năm 2021  
 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã Hòa Châu năm 2021 

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

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

Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng 
tháng của Chủ tịch UBND xã Hòa Châu năm 2021 như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân 

a) Thời gian tiếp công dân: Vào ngày thứ 5 hàng tuấn,  

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 

Trong trường hợp lịch tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì sẽ tiếp 
công dân vào ngày làm việc kế tiếp; trường hợp có lịch đột xuất của Chủ tịch UBND xã, 
UBND xã sẽ thông báo thay đổi thời gian trên Cổng Thông tin điện tử 
(https://hoachau.danang.gov.vn) và niêm yết Thông báo tại Phòng tiếp dân xã Hòa Châu. 

b) Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân xã Hòa Châu (Quốc lộ 1A, 
thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) 

2. Tổ chức thực hiện 

a) Văn phòng UBND xã thực hiện niêm yết công khai Thông báo lịch tiếp 
công dân tại Phòng tiếp dân của xã. Phối hợp với các ngành, bộ phận có liên quan 
chuẩn bị nội dung, địa điểm và các điều kiện cần thiết để phục vụ Chủ tịch UBND 
xã tiếp công dân chu đáo. 

b) Trưởng các ngành, bộ phận có trách nhiệm phối hợp giải quyết các vấn đề 
liên quan, cùng tham dự buổi tiếp công dân khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND xã. 

c) Để phục vụ tốt công tác tiếp công dân, đề nghị công dân đăng ký và gửi 
trước nội dung về Văn phòng UBND xã (thông qua cán bộ phụ trách tiếp dân) để 
tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định. 

UBND xã Hòa Châu kính thông báo để cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân 

biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TV.Đảng ủy xã; 

- TT. UBMTTQVN xã; 

- TT.HĐND xã;  

- Các ban, ngành, đoàn thể xã;  

- Ban nhân dân 8 thôn; 

- Đài truyền thanh xã (để công khai); 

- Cổng TTĐT xã (để công khai); 

- Lưu: VT, VP(Thảo). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Bình 
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