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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Phong Điền 

về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

 
 

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 

75/2012/NĐ-CP, Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của 

Chính phủ "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu 

nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011”. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện về giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như sau: 

1. Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 01, 15 

hàng tháng. Trường hợp trùng vào ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định, thì Chủ 

tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. 

2. Địa điểm tiếp công dân: Tổ tiếp dân thuộc Văn phòng HĐND và 

UBND huyện trực thuộc Trụ sở UBND huyện (đ/c: ấp Nhơn Lộc 2A, thị trấn 

Phong Điền, thành phố Cần Thơ). 

3. Thời gian tiếp công dân: 

- Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. 

4. Đối với công dân khi đến đăng ký làm việc với Chủ tịch UBND huyện 

thì cần có đầy đủ các thủ tục cần thiết: Giấy CMND, tài liệu hồ sơ liên quan đến 

vụ việc yêu cầu giải quyết. 

  Văn phòng HĐND và UBND huyện xin trân trọng thông báo để các tổ 

chức và công dân được biết./. 
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