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 T 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của UBND thành phố Lai Châu  

tại trụ sở tiếp công dân thành phố năm 2021 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật tiếp công dân 

năm 2013; Nghị định số 64/2014 ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật tiếp công dân; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND thành 

phố Lai Châu về việc ban hành Quy chế tiếp công dân;  

Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu thông báo Lịch tiếp công dân năm 

2021 như sau:  

I. THƯỜNG XUYÊN 

Ban tiếp công dân thành phố bố trí 01công chức và Trưởng ban tiếp công 

dân trực tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong năm. 

II. TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 

1. Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân vào ngày 15 và 25 hàng tháng, 

nếu trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Trường 

hợp vì lý do đột xuất, việc tiếp công dân sẽ được ủy quyền cho phó Chủ tịch 

UBND thành phố tiếp công dân đảm bảo theo quy định. 

2. Thành phần mời tham gia: Văn phòng Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành 

ủy, Ban tiếp công dân thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

(hoặc cử người có thẩm quyền) tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND 

thành phố khi được yêu cầu. 

III. TIẾP CÔNG DÂN ĐỘT XUẤT 

 Thực hiện theo khoản 3, điều 18, Luật tiếp công dân hoặc theo yêu cầu của 

Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố và đề nghị của tổ chức, 

cá nhân. Thành phần tham gia do đồng chí Chủ tịch triệu tập và phân công. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 



- Buổi sáng: Từ 7h 30 giờ đến 11h 30. 

- Buổi chiều: Từ 13h 30 đến 17 giờ. 

2. Địa điểm 

Trụ sở Tiếp công dân thành phố; Địa chỉ: Tầng 1- Trụ sở làm việc các cơ 

quan thành phố Lai Châu (Tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các thành phần tham dự tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất 

chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách 

để phục vụ việc tiếp công dân theo quy định. 

2. Ban tiếp công dân thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ 

công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố. 

Trên đây là Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND thành phố Lai Châu. 

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân của thành phố và thông 

báo công khai trên trang thông tin điện tử thành phố để các cơ quan, đơn vị và 

Nhân dân trong thành phố được biết./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/c) 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban tiếp công dân tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT-TD. 

 

 
  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Chiến Công 
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