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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021 của Đại biểu HĐND huyện  

khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Quy chế số 83/QCPHTCD ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Huyện 

ủy - HĐND - UBND - MTTQ huyện Nậm Pồ về việc ban hành Quy chế phối hợp 

tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Nậm Pồ; 

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 7 năm 2021 của 

HĐND huyện về Quy chế hoạt động của HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2021-

2026. Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021 

của đại biểu HĐND huyện, khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau: 

1. Thời gian tiếp công dân: Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h00’; buổi chiều từ  

13h30’ đến 17h00’. 

2. Lịch tiếp công dân:  

2.1. Các đại biểu HĐND huyện công tác tại các cơ quan của huyện 

- Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện. 

- Lịch tiếp công dân: 

STT Họ và tên, chức danh Lịch tiếp công dân 

1. 
Ông Lê Khánh Hoà - TUV, Bí thư Huyện uỷ, 

Chủ tịch HĐND huyện 
Ngày 15 tháng 9 năm 2021  

2. 
Ông Bùi Văn Luyện - PBT, Chủ tịch UBND 

huyện 

Ngày 10 tháng 9 năm 2021  

Ngày 20 tháng 9 năm 2021 

3. 
Bà Bùi Thu Hằng - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy 

ban kiểm tra Huyện Ùy 
Ngày 23 tháng 9 năm 2021  

4. 
Ông Hạng Nhè Ly - UVBTV, Phó chủ tịch 

UBND huyện 
Ngày 27 tháng 9 năm 2021 

5. 
Bà Khoàng Thị Quỳnh - Phó Ban pháp chế 

HĐND huyện 
Ngày 30 tháng 9 năm 2021 



2 
 

2.2. Các đại biểu HĐND công tác tại các xã, cư trú trên địa bàn xã 

Đối với đại biểu HĐND huyện công tác tại các đơn vị ở các xã, cư trú trên 

địa bàn các xã: Đại biểu đăng ký với Thường trực HĐND, UBND cấp xã (nơi 

đại biểu đang công tác hoặc cư trú) để tham gia tiếp công dân ít nhất 01 lần/năm 

(với tư cách là đại biểu HĐND huyện) tại phòng tiếp công dân Trụ sở HĐND và 

UBND xã. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Thường trực HĐND huyện đề nghị đại biểu HĐND huyện chủ động sắp 

xếp thời gian thực hiện tiếp công dân theo quy định; tổng hợp báo cáo kết quả về 

Thường trực HĐND huyện qua Văn phòng HĐND-UBND huyện chậm nhất 03 

ngày sau khi tiếp công dân. 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí phòng Tiếp công dân và cử công 

chức cùng tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện. 

- Đề nghị Thường trực HĐND, UBND các xã bố trí cơ sở vật chất, địa điểm, 

cử cán bộ, công chức tiếp công dân cùng đại biểu HĐND huyện, tạo điều kiện cho 

các Đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại đơn vị theo quy định. 

- Ngoài lịch tiếp công dân trên, khi công dân có yêu cầu, Thường trực 

HĐND huyện thông báo, bố trí thời gian, địa điểm để đại biểu HĐND huyện tiếp 

công dân theo quy định. 

Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân trong tháng 9 năm 

2021 của đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 để Nhân dân, các 

cơ quan liên quan được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- LĐ UBND huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- UB MTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- TT.ĐU, HĐND, UBND các xã; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Chẻo A Xoang 
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