
 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

   

Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ 

quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp;  

Căn cứ Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu 

HĐND tỉnh (ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 01/9/2020 

của Thường trực HĐND tỉnh); 

Theo Lịch tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại 

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 20/12/2022. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại 

không có công dân đăng ký nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND tỉnh, 

vì vậy Thường trực HĐND tỉnh không chủ trì tiếp công dân theo lịch đã ban hành. 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông 

báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và công dân được biết. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- LĐVP: Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Ban Tiếp công dân tỉnh (để niêm yết); 

- Các phòng: CTHĐND, DNTT, HCTCQT; App, Web;  

- Báo BD, Đài PTTH BD, Website BD; 

- Lưu: VT, Hải. 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Thị Nghĩa 

 

ĐOÀN ĐBQH – HĐND 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

VĂN PHÒNG 

 

Số:       /TB-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bình Dương, ngày       tháng 12 năm  2022 
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