
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:         /TB-HĐND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Cao Lộc, ngày       tháng 01 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện  

tháng 01/2022 (Lần 2) 
 

 Thực hiện Thông báo số 263/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; Nghị quyết số 368/NQ-HĐND 

ngày 24/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Ban hành Quy chế tiếp công 

dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 

2026; Kế hoạch số 439/KH-HĐND ngày 23/12/2021 của Thường trực HĐND 

huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 năm 2022; Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện Cao Lộc thông báo lịch tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND 

huyện của đại biểu HĐND huyện tháng 01/2022 (Lần 2), như sau: 

 1. Đại biểu HĐND tham dự 

 - Ông Hoàng Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ 

tịch UBND huyện; 

 - Ông Bế Mạnh Lâm, Huyện ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND 

huyện. 

 2. Thời gian: 01 ngày, ngày 24/01/2022. 

3. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện Cao Lộc.  

 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 đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện tháng 01/2022 (lần 2) 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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