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THÔNG BÁO
 Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND

và Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

 Thực hiện Quy chế và Kế hoạch tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân của Thường trực HĐND, 
Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND huyện thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực 
HĐND và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thời gian
- Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân 01 lần/quý vào ngày mùng 10 tuần 

của tháng cuối quý.
- Thường trực HĐND huyện tiếp công dân 01 lần/tháng vào ngày 20 hàng tháng.
- Đại biểu HĐND huyện tiếp công dân 01 lần/tháng theo lịch tiếp công 

dân của Thường trực HĐND xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử.
2. Địa điểm 
- Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND huyện: Tiếp công dân tại Trụ sở 

tiếp công dân của huyện.
- Đại biểu HĐND huyện: Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của xã, 

thị trấn nơi đại biểu ứng cử.
Văn phòng HĐND & UBND huyện; Ban Tiếp công dân huyện, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan bố trí thời gian, cử cán bộ tiếp công dân cùng Thường 
trực HĐND huyện và đảm bảo các điều kiện phục vụ tiếp công dân theo quy định.

         Vậy Thường trực HĐND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị và công 
dân biết ./.
 Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện
- Văn phòng HĐND & UBND huyện;
- Ban Tiếp công dân huyện;
- Đài phát thanh huyện, Cổng TTĐT huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Minh Nguyệt
 



LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN 

NHIỆM KỲ  2021-2026

 

Ngày tháng tiếp công dân Người tiếp công dân Điện thoại

Ngày mùng 10 của tháng cuối quý Đ/c Đồng Dũng Mạnh -Chủ tịch HĐND huyện 0912.675.386

Ngày 20 hàng tháng Đ/c Vũ Minh Nguyệt-Phó Chủ tịch HĐND huyện 0988.902.145

Theo lịch tiếp công dân của 
Thường trực HĐND các xã, 
thị trấn nơi đại biểu HĐND 
huyện ứng cử

Đại biểu HĐND huyện
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