
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ KON TUM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /TB-UBND 
 

    TP. Kon Tum, ngày        tháng        năm  

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo thành phố Kon Tum  

tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố trong năm 2023 
 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ 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 của Luật Tiếp công dân năm 

2013; 

Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18 tháng 02 năm 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; 

Căn cứ Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại 

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum; 

Thực hiện Công văn số 5924-CV/VPTU, ngày 13 tháng 7 năm 2020 của 

Văn phòng Tỉnh uỷ về việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ; 

Thực hiện Văn bản số 2604/UBND-TD, ngày 21 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức tiếp công dân trong ngày tiếp 

công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh; 

Thực hiện Văn bản số 2060-CV/TU ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thành 

ủy Kon Tum về việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng; 

Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 8 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp 

công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Kon Tum; 

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thông báo lịch Tiếp công dân định 

kỳ của Lãnh đạo thành phố trong năm 2023 tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố 

Kon Tum, như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum cùng đại diện: Thường 

trực Thành ủy Kon Tum, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum 

tiếp công dân định kỳ vào ngày 10, 22 hằng tháng (kể cả trùng vào ngày thứ bảy, 

Chủ nhật). Trường hợp trùng vào các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định thì ngày 

tiếp công dân định kỳ sẽ là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ Lễ, Tết.  

2. Tiếp công dân đột xuất 
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Lãnh đạo thành phố Kon Tum tổ chức tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở 

Tiếp công dân thành phố Kon Tum khi phát sinh những sự việc được quy định 

tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013. 

3. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút. 

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân thành phố Kon Tum, số 294 Lê Hồng 

Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

4. Thành phần tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo 

thành phố: 

- Lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, 

Thanh tra thành phố; Trưởng các phòng, ban: Tài nguyên và Môi trường, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Quản lý đô thị, Ban Tiếp công dân 

thành phố và các đơn vị khác (khi có giấy mời). 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mời: Đại diện Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng 

nhân dân thành phố, đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo thành phố. 

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Kon 

Tum, Ủy ban nhân dân 21 xã, phường và đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

thành phố Kon Tum để các tổ chức, công dân được biết./. 

  Nơi nhận: 
- TT. Thành ủy (thay b/c); 

- TT. HĐND TP (thay b/c); 

- Đ/c Chủ tịch UBND TP; 

- Các đ/c PCT UBND TP; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị tham dự; 

- UBND 21 xã, phường (t/h); 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử TP (đăng tải); 

- Lưu: VT, TD1. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn 
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