
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-UBND Sa Thầy, ngày      tháng 8 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy trong năm 2020 

 
Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công 

dân huyện Sa Thầy,  

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy thông báo lịch Tiếp công dân của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện từ tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở Tiếp công dân 

huyện Sa Thầy, như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đại diện lãnh đạo Thường trực 

Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ vào 

ngày 05 và ngày 22 hàng tháng, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Trường hợp trùng 

vào ngày nghỉ lễ, tết theo quy định thì ngày tiếp dân định kỳ là ngày làm việc đầu 

tiên sau ngày nghỉ lễ, tết.  

STT Tháng Ngày tiếp Ghi chú 

01 Tháng 8 

Ngày 05 tháng 8 năm 2020 

(Thứ Tư) 

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2020 

(Thứ Bảy) 

 

02 Tháng 9 

Ngày 05 tháng 9 năm 2020 

(Thứ Bảy) 

 

Ngày 22 tháng 9 năm 2020 

(Thứ Ba) 

 

03 Tháng 10 

Ngày 05 tháng 10 năm 2020 

(Thứ Hai) 

 

Ngày 22 tháng 10 năm 2020 

(Thứ Năm) 

 

04 Tháng 11 

Ngày 05 tháng 11 năm 2020 

(Thứ Năm) 

 

Ngày 22 tháng 11 năm 2020 

(Chủ nhật) 

 

05 Tháng 12 

Ngày 05 tháng 12 năm 2020 

(Thứ Bảy) 

 

Ngày 22 tháng 12 năm 2020 

(Thứ Ba) 

 



2. Tiếp công dân đột xuất 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở 

Tiếp công dân huyện khi phát sinh những sự việc được quy định tại Khoản 3, 

Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013. 

2. Thời gian và địa điểm 

Thời gian: Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

        Buổi chiều 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện (01 Trần Phú, thôn 2, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). 

3. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bận công tác hoặc vì lý 

do đột xuất khác, không thể thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định 

thì ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân.  

Thông báo này thay thế Thông báo số 266/TB-UBND ngày 03 tháng 12 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, được niêm yết tại Trụ sở Tiếp 

công dân huyện Sa Thầy và đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Sa Thầy 

để các tổ chức, công dân được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VX (10g, 40đ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Đình Huân 
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