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THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân Quý I năm 2021 của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 
Thực hiện Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH ngày 15/5/2014 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của 
Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND các cấp; Quy 
chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường 
trực HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân Quý I năm 2021 của đại biểu HĐND 
tỉnh như sau:

I. Đối với Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên 
trách và đại biểu HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm đang công tác tại các cơ 
quan của tỉnh

1. Tiếp công dân định kỳ
a) Thời gian và thành phần: Theo Phụ lục 1 đính kèm
Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.
b) Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 06, đường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Tam Kỳ)
c) Thành phần mời tham dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh 

ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng 
UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh.

Tùy theo vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, 
chủ trì buổi tiếp giao Văn phòng HĐND tỉnh mời các cơ quan, địa phương có liên quan 
tham gia.

2. Tiếp công dân đột xuất: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật 
Tiếp công dân năm 2013. Thành phần tham gia tiếp công dân do đồng chí chủ trì 
triệu tập. 

II. Đối với đại biểu HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm đang công tác tại 
các huyện, thị xã, thành phố: Đại biểu đăng ký với Thường trực HĐND cấp huyện 
(nơi đại biểu đang công tác) để tham gia tiếp công dân (với tư cách là đại biểu HĐND 
tỉnh). Danh sách đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân cấp 
huyện theo Phụ lục 2 gửi kèm.



III. Triển khai thực hiện 
1. Đề nghị các thành viên được mời, triệu tập thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ 

và đột xuất nghiêm túc; chuẩn bị đầy đủ nội dung thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được 
giao quản lý, phụ trách phục vụ buổi tiếp công dân.

2. Giao Văn phòng HĐND tỉnh đăng tải lịch tiếp công dân lên trang thông tin 
điện tử của HĐND tỉnh; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh phục vụ tốt việc tiếp 
công dân của đại biểu HĐND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Thông báo kết quả 
tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh và định kỳ hằng 
quý, sáu tháng và năm báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả tiếp công dân của đại 
biểu HĐND tỉnh.

3. Đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND 
phối hợp với Ban Tiếp công dân cùng cấp phục vụ tốt việc tiếp công dân của đại biểu 
HĐND tỉnh; báo cáo danh sách, thời gian đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại địa 
phương trong quý I năm 2021 về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/01/2021; 
thông báo kết quả tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh 
chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc việc tiếp công dân. 

4. Ban Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện chịu trách nhiệm niêm yết công khai 
lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và Trụ sở 
Tiếp công dân cấp huyện. Phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng 
HĐND&UBND cấp huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ buổi tiếp công 
dân.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 
và Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố, Báo Quảng Nam thông báo, đăng tải 
lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh.

6. Trường hợp có thay đổi ngày tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh theo 
lịch đã thông báo, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện 
tham mưu Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện thông báo trên 
các phương tiện thông tin trước 07 ngày. Ban Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện niêm 
yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và cấp huyện.

Trên đây là Thông báo lịch tiếp công dân Quý I năm 2021 của đại biểu HĐND tỉnh 
khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, 
các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc theo thông báo này./.

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đài PT-TH Quảng Nam, Báo Quảng Nam;
- Văn phòng HĐND &UBND các huyện, thị xã, 
thành phố;
- Ban Tiếp công dân, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 
và Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
 - Lưu VT, CVTH.

TL.THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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