
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN KHÁNH 
 

Số:        /LTCD-UBND                                    

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

 

Yên Khánh, ngày 29 tháng 9 năm 2022 
                   

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 

Tại trụ sở tiếp công dân huyện tháng 10 năm 2022 

 

 

 Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 và các quy định của Nhà 

nước về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, UBND huyện 

bố trí lịch tiếp công dân tháng 10/2022 tại Trụ sở tiếp công dân huyện như sau: 

 

Thời gian Lãnh đạo huyện chủ trì tiếp dân 
Các thành phần 

tham gia 

06/10/2022 
Đ/c Nguyêñ Xuân Tuyển - Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện - Đại diện Lãnh đạo: UBKT 

Huyện ủy; Văn phòng 

Huyện ủy; Thanh tra huyện; 

Phòng TN&MT huyện; Hội 

Nông dân huyện; Văn phòng 

HĐND&UBND huyện. 

- Ban Tiếp công dân huyện. 

13/10/2022 Đại diện Thường trực HĐND huyện 

20/10/2022 
Đ/c Nguyêñ Xuân Tuyển - Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện 

27/10/2022 Đại diện Thường trực HĐND huyện 

 

 

Lưc̣ lươṇg đảm bảo an ninh trâṭ tư ̣ : 01 cán bộ Công an huyện, 01 cán bộ Công 

an thị trấn Yên Ninh. 

Thời gian: Buổi sáng từ 08h00’ - 11h00’; buổi chiều từ 14h00’ - 16h00’. 

(Cán bộ công an đến trước 15 phút ổn định an ninh trật tự) 

Lưu ý: Buổi tiếp công dân do Thường trưc̣ HĐND huyêṇ chủ trì, mời đaị diêṇ 

Ban Pháp chế HĐND huyêṇ tham dư ̣. 

 Đề nghị các đồng chí bố trí công việc, các cơ quan, đơn vị liên quan phân 

công cán bộ tiếp công dân theo lịch trên./. 
 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;   
- Ban Pháp chế HĐND huyện;                                                      
- Công an huyện; 

- UBND thị trấn Yên Ninh; 

- Lưu: VT. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
Lê Việt Cường 
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