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Cao Bằng, ngày         tháng 01 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân năm 2022 

 

 

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

11/11/2011; Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; 

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

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

Căn cứ Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và các Thông tư, văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

Căn cứ quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh 

Cao Bằng ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng trân trọng Thông báo Lịch tiếp công dân năm 

2022 của đơn vị, cụ thể như sau: 

1. Địa điểm tiếp công dân, chấp hành Nội quy tiếp công dân 

- Địa điểm tiếp dân (Phòng tiếp công dân) tại Hội trường tầng 3, tòa nhà 

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng số: 01, phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành 

phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

- Công chức khi thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và công dân đến khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy tiếp công 

dân (Ban hành kèm theo thông báo này).  

2. Nội dung, trách nhiệm tiếp công dân 

2.1. Tiếp công dân định kỳ  

- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm tiếp công dân định 

kỳ ngày 15 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân của Trưởng Ban trùng vào ngày 

Thứ bảy, Chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc 

tiếp theo (Có lịch tiếp công dân kèm theo).  

- Trường hợp Trưởng Ban không thể tiếp công dân theo lịch, thì ủy quyền 

cho 01 phó Trưởng Ban tiếp công dân và có trách nhiệm báo cáo lại Trưởng Ban 

tình hình, kết quả tiếp công dân, để kịp thời sử lý, giải quyết theo quy định. 

2.2. Tiếp công dân thường xuyên  

Phòng Thanh tra - Tuyên truyền Ban Dân tộc có trách nhiệm tham mưu 

cử công chức tiếp công dân thường xuyên tất cả các ngày trong tuần, thực hiện 



theo giờ hành chính tại phòng tiếp công dân của cơ quan Ban Dân tộc theo quy 

định của pháp luật. 

2.3. Tiếp công dân đột xuất  

Tiếp công dân đột xuất được thực hiện trong các trường hợp theo quy 

định tại khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013. 

3. Thời gian tiếp công dân 

* Mùa đông: - Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút, đến 12 giờ 00 phút. 

            - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút, đến 17 giờ 00 phút. 

* Mùa hè:      - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút, đến 11 giờ 30 phút. 

            - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

4. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý 

thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà  

đối với người dân và doanh nghiệp của công chức và người lao động thuộc 

cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng:  

- Số điện thoại: 02063.857.441;   Di động: 0989.892.959. 

- Hộp thư: bandantoc@caobang.gov.vn 

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành, 

đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, TP, các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân  

và mọi công dân được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Thay b/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử BDT; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Niêm yết công khai tại Phòng tiếp dân BDT; 

- Các phòng chuyên môn BDT; 

- Lưu: VT, TTrTT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 

CỦA TRƯỞNG BAN DÂN TỘC NĂM 2022 

 

(Ban hành kèm Thông báo số:        /TB-BDT ngày      /01/2022  

của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng) 

 

Các tháng 

trong năm 

Ngày, tháng tiếp công dân Người tiếp công dân Ghi chú 

Tháng 1 Thứ hai, ngày 17/01/2022 Bế Văn Hùng, Trưởng ban  

Tháng 2 Thứ ba, ngày 15/02/2022 Bế Văn Hùng, Trưởng ban  

Tháng 3 Thứ ba, ngày 15/3/2022 Bế Văn Hùng, Trưởng ban  

Tháng 4 Thứ sáu, ngày 15/4/2022 Bế Văn Hùng, Trưởng ban  

Tháng 5 Thứ hai, ngày 16/5/2022 Bế Văn Hùng, Trưởng ban  

Tháng 6 Thứ tư, ngày 15/6/2022 Bế Văn Hùng, Trưởng ban  

Tháng 7 Thứ sáu, ngày 15/7/2022 Bế Văn Hùng, Trưởng ban  

Tháng 8 Thứ hai, ngày 15/8/2022 Bế Văn Hùng, Trưởng ban  

Tháng 9 Thứ năm, ngày 15/9/2022 Bế Văn Hùng, Trưởng ban  

Tháng 10 Thứ hai, ngày 17/10/2022 Bế Văn Hùng, Trưởng ban  

Tháng 11 Thứ ba, ngày 15/11/2022 Bế Văn Hùng, Trưởng ban  

Tháng 12 Thứ năm, ngày 15/12/2022 Bế Văn Hùng, Trưởng ban  
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