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THÔNG BÁO 
Lịch tiếp công dân của UBND thành phố năm 2022 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; UBND thành phố thông báo 

lịch tiếp công dân định kỳ của UBND thành phố năm 2022 như sau: 

1. Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và 20 hàng 

tháng, trường hợp trùng vào ngày lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần thì chuyển sang ngày 

làm việc tiếp theo liền kề; tiếp công dân đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công 

dân. Trường hợp Chủ tịch UBND thành phố có công tác đột xuất không tiếp được 

thì phân công cho một Phó Chủ tịch UBND thành phố thực hiện việc tiếp công dân. 

2. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên, giao Ban Tiếp công dân thành phố có 

trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Điện thoại liên hệ: 0252.3.722.721. 

- Địa chỉ tiếp công dân: Phòng họp Ban Tiếp công dân thành phố, số 408, 

đường Trần Hưng Đạo, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố có trách nhiệm đăng tải nội 

dung thông báo này trên Trang thông tin điện tử của thành phố (tại địa chỉ  

http://www.phanthiet.binhthuan.gov.vn). 

UBND thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, các 

cơ quan truyền thông và công dân được biết./. 

 

- Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- TT. Thành ủy, HĐND thành phố; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QTM, NC (K.     ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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