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THÔNG BÁO 
lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy 

 -----  
 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với 

dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1473-QĐ/TU, 

ngày 10/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc ban hành Quy định 

về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; bảo vệ người phản ánh, tố 

giác, đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng 

viên; Quy định số 2849-QĐ/HU, ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp 

với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.  

Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng 

chí Lê Khánh Hòa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện vào ngày 

15 hằng tháng (nếu trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết thì chuyển sang ngày làm 

việc đầu tiên tiếp sau ngày nghỉ) và tổ chức tiếp công dân đột xuất khi cần thiết. 

Trong trường hợp đồng chí Bí thư Huyện ủy bận công tác đột xuất sẽ phân công đồng 

chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy hoặc ủy quyền cho đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy tiếp công dân và báo cáo kết quả 

với Thường trực Huyện ủy. 

- Địa điểm tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Trụ sở tiếp công 

dân của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Thời gian tiếp công dân: Buổi sáng bắt đầu từ 07h00ph đến 11h00ph; buổi chiều 

từ 13h30ph đến 17h00ph. 

Các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đăng ký với Ban tiếp 

công dân huyện để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy. 

Thường trực Huyện ủy thông báo tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các 

cơ quan, phòng, ban, MTTQ, đoàn thể và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

- Ban tiếp công dân huyện, 

- Các cơ quan, phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể huyện, 

- Trang thông tin, điện tử huyện, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 
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