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

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   1043     /TB-UBND Phan Thiết, ngày  11  tháng 12 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký nội dung tiếp công dân 

tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố Phan Thiết 

 
 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; 

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

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

Căn cứ Quyết định số 6580/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND 

thành phố về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân 

thành phố Phan Thiết; 

Chủ tịch UBND thành phố thông báo việc đăng ký nội dung đề nghị được tiếp 

công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố Phan Thiết như sau: 

I. Đối với công dân: 

 1. Phải đăng ký nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại Ban Tiếp 

công dân thành phố Phan Thiết trước ngày được tiếp công dân. 

2. Khi được tiếp công dân, phải xuất trình Giấy mời của Ban Tiếp công dân; 

giấy tờ tùy thân hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu 

được ủy quyền). 

 II. Đối với Ban Tiếp công dân thành phố: 

1. Tiếp nhận nội dung đăng ký tiếp công dân của công dân theo quy định. 

2. Phân loại, sắp xếp nội dung của công dân được đăng ký; tham mưu 

UBND thành phố văn bản chỉ đạo cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan báo 

cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung của công dân đã đăng ký 

tại buổi tiếp công dân. 

III. Đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố: 

Tham mưu báo cáo UBND thành phố trả lời, giải quyết các nội dung kiến 

nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân theo chỉ đạo của UBND thành phố 

trước ngày tiếp công dân chậm nhất là 02 ngày (qua Ban Tiếp công dân để tổng hợp 

báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố). 

Thông báo này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2021. 

UBND thành phố thông báo đến các phòng, ban, đơn vị và công dân biết để 

thực hiện theo đúng nội dung Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố; 

- Ban Tiếp công dân thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu VT, QTM, NC, TH (Minh). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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