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THÔNG BÁO 
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện 

Lãnh đạo các Ban HĐND huyện năm 2023 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 
25/11/2013; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân 

tại Trụ sở Tiếp công dân huyện của Thường trực HĐND và Lãnh đạo các Ban 
HĐND huyện năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Lịch tiếp công dân  
1.1. Thường trực HĐND huyện tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện 

vào ngày 10 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ sẽ chuyển sang ngày làm việc liền 

kề. Riêng đồng chí Chủ tịch HĐND huyện sẽ tiếp công dân vào cùng ngày tiếp công 
dân của Bí thư Huyện ủy (nếu có phát sinh TT.HĐND huyện bố trí thời gian tiếp 

công dân theo quy định). 
1.2. Lãnh đạo các Ban HĐND huyện tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân 

của huyện vào ngày thứ 3 hàng tuần trừ ngày nghỉ theo quy định. 
(có lịch cụ thể kèm theo). 

2. Tổ chức thực hiện: 
2.1. Các cơ quan đơn vị 

Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban 
tiếp công dân huyện, cử cán bộ tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện tiếp 

công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện theo quy định. 
2.2. UBND các xã, thị trấn 
Sắp xếp lịch tiếp công dân tại các điểm cầu trực tuyến của đơn vị trong các 

ngày tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện để kịp thời đối thoại, xử lý và 
giải quyết các vụ việc của công dân trực tiếp từ cơ sở. 

2.3. Ban tiếp công dân huyện 
- Cử cán bộ tham gia tiếp công dân theo lịch tiếp công dân của Thường 

trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện tại trụ sở tiếp công dân huyện. 
 - Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo  

các Ban HĐND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. 
- Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh và các điều kiện cần 

thiết khác để phục vụ công tác tiếp công dân trong các ngày tiếp công dân của 
Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện theo lịch. 

2.4. Văn phòng HĐND&UBND huyện 
- Phối hợp với Ban tiếp công dân huyện thông báo lịch tiếp công dân năm 

2023 của Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện trên các 
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phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điển tử của huyện và Trang 
thông tin điện tử Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

- Phân công lãnh đạo, chuyên viên tham dự và phối hợp với các cơ quan liên 
quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ các buổi tiếp công dân của Thường 

trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện theo quy định. 
Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Thường trực HĐND 

huyện, các Ban HĐND huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ 
chức năm, nhiệm vụ tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- TT.HĐND tỉnh; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- Các Ban HĐND huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- HĐND,UBND các xã, thị trấn; 
- Lãnh đạo VPHĐND&UBND; 
- Lưu: VT, VP. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 
 

  Thào Seo Cấu 
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LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023 
Của Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐND, ngày      /      /2022) 
 

 1. Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện  
 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày, tháng tiếp công dân 

1 Nguyễn Duy Hoà 
Chủ tịch HĐND 

huyện 

16/01 (thứ 2); 15/02 (thứ 4); 15/03 (thứ 4); 

17/4 (thứ 2); 15/5 (thứ 2); 15/6 (thứ 5); 

17/7 (thứ 2); 15/8 (thứ 3); 15/9 (thứ 6); 

16/10 (thứ 2); 15/11 (thứ 5); 15/12 (thứ 6). 

2 Thào Seo Cấu 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 
HĐND huyện 

10/01 (thứ 3); 10/02 (thứ 56); 10/03 (thứ 

6); 10/4 (thứ 2); 10/5 (thứ 4); 12/6 (thứ 2); 

10/7(thứ 2); 10/8(thứ 5); 11/9 (thứ 2); 

10/10 (thứ 3); 10/11 (thứ 6); 11/12 (thứ 2). 

 
2. Lịch tiếp công dân của Ban HĐND huyện 

 

TT Chức vụ Ngày, tháng tiếp công dân 

1 
Lãnh đạo Ban Kinh tế- 
Xã hội HĐND huyện 

03/1, 24/01, 14/2, 07/3, 28/3, 18/4, 9/5, 30/5, 20/6, 11/7, 

01/8, 22/8, 12/9, 27/9, 03/10, 24/10, 14/11, 05/12, 26/12. 

2 
Lãnh đạo Ban Dân tộc 
HĐND huyện 

10/01, 31/2, 21/2, 14/3, 04/4, 25/4, 16/5, 06/6, 27/6, 18/7, 

08/8, 29/8, 19/9, 10/10, 31/10, 21/11, 12/12, 13/12. 

3 
Lãnh đạo Ban Pháp 
chế HĐND huyện 

17/01, 07/2, 28/3, 21/3, 11/4, 02/5, 23/5, 13/6, 04/7, 25/7, 

15/8, 05/9, 26/9, 27/9, 17/10, 01/11, 28/11, 19/12. 
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