
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIA VIỄN 

 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Viễn, ngày       tháng  11  năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc ủy quyền tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện   

Tại phiên tiếp định kỳ ngày 17/11/2022   

 
 

Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015;  

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;  

Căn cứ Thông tư số 06/2014 ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ 

quy định quy trình tiếp công dân;  

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND huyện về 

việc ban hành Quy chế tổ chức Tiếp công dân trên địa bàn huyện Gia Viễn,  

Căn cứ Thông báo số 181/TB-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện 

về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND huyện 

Gia Viễn năm 2022, theo đó, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên tiếp công theo 

định kỳ vào ngày 17/11/2022. Tuy nhiên, do bận công việc đột xuất nên Chủ 

tịch UBND huyện ủy quyền cho đồng chí Dư Quốc Tịch-Chánh Thanh tra huyện 

chủ trì, tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện từ 7h30’ đến 17h00’ ngày 

17/11/2022. 

UBND huyện trân trọng thông báo để các tổ chức, công dân được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy;                      Để 

- Thường trực HĐND huyện;               báo  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;      cáo 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Phạm Anh Tú 
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