
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:        /TB-HĐND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Tp. Hải Dương, ngày     tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về thời gian, địa điểm Tiếp công dân trong Qúy IV năm 2021

của đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Căn cứ Nghị quyết số 82 /NQ-HĐND ngày 17/9/2021 của HĐND thành phố 
về việc ban hành Quy chế hoạt động Tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại 
biểu HĐND thành phố; Thông báo số 41 /TB- HĐND ngày 23/9/2021 của Thường 
trực HĐND thành phố về việc Tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu 
HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở báo cáo đăng ký thời gian, địa điểm Tiếp công dân của các đại 
biểu HĐND thành phố. Thường trực HĐND thành phố Thông báo thời gian và địa 
điểm Tiếp công dân công dân của từng đại biểu HĐND thành phố (có danh sách 
kèm theo).

- Để nghị các đại biểu HĐND thành phố thực hiện theo đúng thời gian đã 
đăng ký và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND thành phố.

- HĐND, UBND các phường, xã thông báo công khai thời gian Tiếp công dân 
của đại biểu HĐND thành phố tại địa phương mình trên hệ thông truyền thành và 
niêm yết tại phòng tiếp công dân để nhân dân biết.

Trên đây là Thông báo thời gian, địa điểm Tiếp công dân của đại biểu 
HĐND thành phố. Đề nghị các đại biểu HĐND thành phố chủ động liên hệ với 
Thường trực HĐND, UBND phường, xã để thực hiện việc tiếp công dân./.

Nơi nhận:                                                                                  
- TT HĐND tỉnh. (Để b/c)
- TT Thành ủy. (Để b/c)
- TT HĐND - UBND, UB MTTQ tp;
- Đại biểu HĐND tp khóa XXII;
- TT HĐND & UBND phường, xã;    
- LĐVP HĐND&UBND tp;                                                                                  
- Lưu  VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Cường
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