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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch HĐND huyện 
 

 

 

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH, ngày 25/11/2013; 

Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân  

và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 25/11/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện về Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Điện 

Biên Đông khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026;  

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân huyện như sau: 

1. Thời gian: 01 ngày, thứ Tư, ngày 15/12/2021. 

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; 

- Buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ. 

2. Địa điểm: Phòng Tiếp dân, Trụ sở Huyện ủy, Tổ 4 thị trấn Điện Biên 

Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 

3. Thời gian đăng ký tiếp dân 

Các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng đề nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện, đăng ký qua Văn phòng HĐND-UBND huyện trước ngày 10/12/2021; nếu 

đăng ký sau ngày này sẽ chuyển sang tháng kế tiếp. 

Trên đây là lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch HĐND huyện 

Điện Biên Đông. Thừa lệnh Thường trực HĐND, Văn phòng HĐND-UBND 

huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. Hội đồng nhân dân huyện; 

- Ủy ban nhân dân huyện; 

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

- HĐND, UBND  các xã, thị trấn; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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