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THÔNG BÁO 

Lịch Tiếp công dân định kỳ của UBND xã Nông Thượng năm 2023                                      
 

Thực hiện Thông báo số  2617/UBND-VP  ngày 30/12/2022 của UBND 

thành phố Bắc Kạn thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của các xã, phường trên 

địa bàn thành phố;  

Uỷ ban nhân dân xã Nông Thượng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của 

xã trong năm 2023 là vào ngày Thứ hai hàng tuần, buổi sáng từ 8h00’- 11h00’, 

buổi chiều từ 14h00’- 16h00’ (trường hợp trùng vào ngày lễ, tết sẽ thực hiện vào 

ngày làm việc tiếp theo). 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp công dân định kỳ của xã theo quy 

định của Luật Tiếp công dân năm 2013, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể xã 

không triệu tập các thành phần xã tham dự các cuộc họp, hội nghị, làm việc 

trong ngày tiếp công dân định kỳ của xã (trừ trường hợp đột xuất, phát sinh). 

Chủ tịch UBND xã thực hiện tiếp công dân định kỳ theo đúng lịch, mời 

Thường trực HĐND xã, Đại biểu HĐND xã thuộc đơn vị bầu cử và các thành 

phần liên quan cùng tham gia tiếp công dân. Chỉ đạo thực hiện việc mở sổ theo 

dõi tiếp công dân và giải quyết đơn thư, đồng thời lưu trữ đơn thư đã tiếp nhận 

và giải quyết theo đúng quy định. Kết hợp việc giải quyết đơn thư trong những 

ngày tiếp công dân. Thông báo thời gian, địa điểm tiếp công dân của xã đến toàn 

thể Nhân dân. 

Trên đây là Thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã Nông 

Thượng  thực hiện trong năm 2023, UBND xã thông báo cho các cơ quan đơn vị 

biết và thực hiện./.  

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Ban tiếp công dân; 

Gửi bản điện tử: 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- TT Đảng ủy – HĐND xã; 

- Các PCT UBND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Các đại biểu HĐND xã; 

- Lưu VP. 
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Triệu Văn Nhúc 
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