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THÔNG BÁO 

Về nội dung, thời gian, địa điểm tiếp công dân của HĐND huyện năm 2022 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Khiếu nại, Tố cáo năm 2011; Luật Tiếp công dân năm 2013; 

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013. 

 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo nội dung, thời gian, địa 

điểm tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 như sau: 

 1. Nội dung tiếp công dân 

 Hàng tháng, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công 

dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định của Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương, Luật Tiếp công dân và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan, cụ thể: 

 1.1. Thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của tổ chức và công dân. 

 1.2. Giải thích, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

cho công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng pháp 

luật. 

 1.3. Nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân để phân loại, chuyển đến 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

1.4. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các cơ 

quan có trách nhiệm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. 

 2. Lịch tiếp công dân 

- Thường trực HĐND huyện trực tiếp công dân định kỳ vào ngày 12 hàng 

tháng. Nếu trùng vào ngày thứ 7 thì tiếp vào ngày thứ 6 trong tuần, trùng vào ngày 

chủ nhật thì được chuyển vào ngày thứ 2 của tuần tới. 

 + Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút. 

 + Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. 

 - Ngoài tiếp công dân theo định kỳ Thường trực HĐND huyện thực hiện 

việc tiếp công dân trong trường hợp yêu cầu cấp thiết, đột xuất theo quy định. 

 3. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân huyện, thôn 1, xã Tân Lập. 

 4. Thành phần 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện. 

 - Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện. 
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 - Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

5. Tổ chức thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với cơ 

quan có liên quan thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân; 

chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, vật chất và các thủ tục cần thiết đảm bảo cho lịch 

tiếp công dân của HĐND huyện. 

Thường trực HĐND huyện thông báo đến các phòng, ban, ngành, Đoàn thể, 

các xã, thị trấn, cùng toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện biết./. 

Nơi nhận:                                                                   
 - TT Huyện uỷ (thay B/c);                      
 - TT HĐND huyện; 

 - UBND huyện; 

 - TT Uỷ ban MTTQVN huyện (P/h); 

 - Các Ban của HĐND huyện; 

 - Tổ đại biểu HĐND huyện; 

 - Các Đại biểu HĐND huyện; 

 - VKSND, TAND, Chi cục THADS huyện; 

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - Trang TTĐT huyện (đưa tin); 

 - TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; 

 - Lãnh đạo VP; CV(HĐ); 

 - Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Phong 
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