
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           TP. Lạng Sơn, ngày 14 tháng  01  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian Tiếp công dân định kỳ  

 của UBND thành phố Lạng Sơn  

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Quyết định số 3848/QĐ-

UBND ngày 29/12/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn ban hành 

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia Tiếp công dân tại Trụ Sở Tiếp 

công dân của thành phố Lạng Sơn, thời gian Chủ tịch UBND thành phố Lạng 

Sơn tổ chức tiếp công dân định kỳ là ngày mùng 01 và 16 hàng tháng.   

Tuy nhiên, do kỳ tiếp công dân ngày 17/01/2022 trùng với chương trình 

Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 

2022 UBND thành phố thông báo thay đổi thời gian tổ chức tiếp công dân định 

kỳ từ ngày 17/01/2022 sang ngày 19/01/2022 (Thứ Tư), 

UBND thành phố trân trọng thông báo để công dân và các cơ quan liên 

quan được biết./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c) 

- Ban TCD tỉnh; 
- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP ; 

- UBKT Thành ủy; 

- Hội Nông dân TP;  

- Đại biểu HĐND TP (đ/c Lương Đình Chung); 

- C,P CVP HĐND-UBND TP; 

- Các cơ quan, phòng, ban của thành phố; 

- Ban tiếp công dân TP (niêm yết); 

- UBND các phường, xã; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu VT, TD. 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Hoàng Quân 
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