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THÔNG BÁO 

Về việc phân công đại biểu HĐND thành phố khóa XXI 

tham gia tiếp công dân năm 2021 

 

 

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 ngày 22/11/2019; Luật tiếp công dân năm 2013;  

Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH ngày 15/5/2014 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 Nghị quyết số 82 /NQ-UBBC ngày  03 /6 /2021 của Ủy ban bầu 

cử đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn Về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thường trực HĐND thành phố phân công đại biểu HĐND thành phố tham 

gia tiếp công dân theo định kỳ 06 tháng cuối năm 2021 như sau:  

1. Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND 

Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 thực 

hiện tiếp công dân vào các ngày: 01/8/2021 và ngày 01/11/2021 (nếu vào ngày 

nghỉ sẽ chuyển sang ngày hôm sau của ngày làm việc). 

2. Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND 

Phân công đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND thành phố 

tham gia tiếp công dân cùng với Chủ tịch UBND thành phố theo định kỳ vào ngày 

01 và 16 hàng tháng trong 6 tháng cuối năm 2021.  

3. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND 

Thường trực HĐND phân công các đại biểu tham gia tiếp công dân với 

Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND thành phố theo định kỳ ngày 01 và ngày 16 

hàng tháng trong 6 tháng cuối năm 2021 (Có lịch phân công kèm theo). 

4. Thời gian: 

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ. 

5. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố (Số 01A, đường Nguyễn Du, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 
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Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các đại biểu HĐND sắp xếp công 

việc, bố trí thời gian tham gia tiếp công dân theo lịch phân công Thường trực 

HĐND thành phố. Trong trường hợp không thể thực hiện được việc tiếp công 

dân theo lịch đã phân công (Khi có lý do chính đáng) thì đại biểu HĐND có 

trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đến Thường trực HĐND thành phố (trước kỳ 

tiếp công dân 02 ngày) để điều chỉnh lịch, đồng thời dự kiến thời gian cụ thể để 

thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. Kết thúc mỗi kỳ tiếp công dân, đại 

biểu HĐND có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân để báo cáo thường trực HĐND thành phố. 

Yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND thành phố thực hiện niêm yết Thông 

báo này tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Lạng Sơn./. 

  

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy (b/c) 

- TT HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQ thành phố; 

- Các Ban HĐND thành phố; 

- Các đại biểu HĐND thành phố khóa XX;  

- Ban Tiếp công dân thành phố; 

- VP HĐND-UBND TP; 

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh (p/h); 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- TT HĐND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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