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 Cao Lộc, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tháng 9/2021 

  

 Thực hiện Thông báo số 236/TB-HĐND ngày 30/7/2021 của Thường trực 

HĐND huyện Cao Lộc về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND, đại biểu 

HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện Cao Lộc thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND huyện 

tháng 9/2021 như sau: 

 1. Thành phần: 

 Chủ tịch HĐND huyện; đại diện các Ban HĐND huyện, Ban Tiếp công dân 

huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị liên quan khi 

có những nội dung công dân đề nghị thuộc thẩm quyền. 

2. Thời gian: 08 giờ 00’, ngày 01/9/2021. 

 3. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân của HĐND và UBND huyện.  

 Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi Thường trực HĐND 

huyện sẽ thông báo kịp thời đến các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Lịch Tiếp công dân được niêm yết tại trụ sở Tiếp công dân huyện Cao Lộc. 

Thường trực HĐND huyện Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện tháng 9/2021 để các cơ quan, đơn vị, công dân được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

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

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đông 
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