
 

THÔNG BÁO  

Điều chỉnh thời gian tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và 

 đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

 
 

 

Ngày 17/10/2021, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo số 

08/TB-HĐND về tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và đại biểu HĐND 

huyện Bắc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại mục 1 gạch đầu dòng thứ 2 

quy định “Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban các Ban HĐND huyện, đại 

biểu HĐND huyện tiếp công dân định kỳ vào  ngày 10 và  25 hàng  tháng. Nếu 

ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết thì thực hiện tiếp công dân 

vào ngày làm việc tiếp theo liền kề”. 

Tuy nhiên, để đảm bảo thuận lợi trong hoạt động tiếp công dân, sau khi 

thống nhất với Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND huyện điều chỉnh thời 

gian tiếp công dân nội dung trên như sau: 

“Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban các Ban HĐND huyện, đại biểu 

HĐND huyện tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với Chủ tịch UBND huyện 

vào  ngày 15 và 28 hằng tháng. Nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, 

ngày Lễ, Tết thì thực hiện tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo liền kề”. 

Các nội dung khác tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 17/10/2021 của 

Thường trực HĐND huyện không thay đổi. 

(Gửi kèm theo Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 17/10/2021 của Thường 

trực HĐND huyện trên hệ thống iOffice). 
 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo điều chỉnh thời gian tiếp 

công dân của Thường trực HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn khóa 

XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tới các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể huyện, 

HĐND, UBND, UB MTTQ VN các xã, thị trấn, các tổ chức, doanh nghiệp và công 

dân được biết./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ VN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện, ĐB HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- HĐND, UBND, UB MTTQ các xã, thị trấn; 

- Niêm yết tại Trụ sở TCD của huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH   

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Lê Thị Nga 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 
 

 

 

Số:          /TB-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 
 

Bắc Sơn, ngày      tháng 02 năm 2022 
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