
 

ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI 

HUYỆN ỦY VĨNH CỬU 

* 

Số  63  -TB/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

Vĩnh Cửu, ngày 03 tháng 3 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu năm 2023 

----- 

- Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định 

về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với 

dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; 

- Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

(khóa XI); 

Thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng 

tháng năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy như sau: 

1. Thời gian, địa điểm: 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy sẽ chủ trì tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ sáu, 

tuần thứ ba hàng tháng; thời gian bắt đầu từ 07 giờ 30 phút. Nếu trùng vào ngày nghỉ, 

Lễ, Tết hoặc có công tác đột xuất thì Văn phòng Huyện ủy và Ban tiếp công dân 

huyện sẽ có thông báo cụ thể điều chỉnh thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư 

Huyện ủy.  

- Lịch tiếp công dân cụ thể như sau: 

STT Tháng Thứ, ngày tiếp công dân 

1 01/2023 Thứ Sáu, ngày 20/01/2023 

2 02/2023 Thứ Sáu, ngày 17/02/2023 

3 03/2023 Thứ Sáu, ngày 17/3/2023 

4 04/2023 Thứ Sáu, ngày 21/4/2023 

5 05/2023 Thứ Sáu, ngày 19/5/2023 

6 06/2023 Thứ Sáu, ngày 23/6/2023 

7 07/2023 Thứ Sáu, ngày 21/7/2023 

8 08/2023 Thứ Sáu, ngày 18/8/2023 

9 09/2023 Thứ Sáu, ngày 22/9/2023 

10 10/2023 Thứ Sáu, ngày 20/10/2023 

11 11/2023 Thứ Sáu, ngày 17/11/2023 

12 12/2023 Thứ Sáu, ngày 22/12/2023 

- Thời gian: 

+ Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. 

- Địa điểm: tại trụ sở Tiếp công dân huyện (trong Trụ sở cơ quan Nhà nước 

huyện) tại địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
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2. Thành phần tham dự tiếp công dân:  

- Bí thư Huyện ủy – Chủ trì. 

- Mời lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện và đại điện lãnh đạo các Ban Đảng 

Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện, các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy các 

xã, thị trấn cùng tham dự khi có nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách. 

3. Nội dung: 

- Những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân về những biểu hiện suy 

thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của 

cán bộ, đảng viên.   

- Các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo khác theo quy định của pháp luật. 

4. Giao Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan nắm nội dung 

đăng ký tại kỳ tiếp dân để tham mưu giúp đồng chí Bí thư Huyện ủy chuẩn bị nội 

dung và tổ chức buổi tiếp dân của Bí thư Huyện ủy theo quy định.  

5. Giao UBND huyện chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện niêm yết Thông báo 

lịch tiếp dân năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Trụ sở Tiếp công dân huyện 

và đăng trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện. 

6. Đề nghị Đảng ủy-Ban Lãnh đạo Công an huyện có phương án đảm bảo an 

ninh, trật tự trong các buổi tiếp công dân. 

7. Đảng ủy các xã, thị trấn Vĩnh An thực hiện niêm yết Thông báo này tại trụ sở 

UBND xã, thị trấn để công dân biết, liên hệ. 

* Để thuận tiện cho việc tiếp và giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của công 

dân, kính đề nghị tổ chức, công dân đăng ký thời gian tiếp công dân, cung cấp thông 

tin tiếp công dân tại Phiếu đăng ký kèm theo Thông báo này trước ít nhất 03 ngày để 

các cơ quan có liên quan và đồng chí Bí thư Huyện ủy chuẩn bị nội dung tiếp công 

dân. 

Thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu thông báo đến toàn thể nhân dân, các ban, 

ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy các xã, thị trấn Vĩnh An được biết.  

Nơi nhận: 
- Các đ/c HUV, 

- HĐND huyện, 

- UBND huyện, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- UB MTTQVN và các tổ chức CT-XH 

huyện, 

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện, 

- Các Ban xây dựng Đảng, VPHU, 

- P, CV VPHU, 

- Lưu VPHU. 

Đồng kính gửi: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các Đ/c UVTV, TUV phụ trách huyện. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Phước 
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