
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:          /TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 TP. Lạng Sơn, ngày  14 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân  

Thành phố Lạng Sơn  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; 

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 02/2016/NQ-HĐND ngày 02/8/2016 của Hội đồng 

nhân dân thành phố ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành 

phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021;  

Căn cứ Thông báo số 1155/TB-HĐND ngày 31/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc phân công đại biểu HĐND thành phố tham gia tiếp 

công dân năm 2021; 

Thường trực HĐND thành phố Lạng Sơn thông báo lịch tiếp công dân  

của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

 1. Đ/c Phạm Đức Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch 

HĐND thành phố - Chủ trì; 

 2. Thành phần mời: 

 - Phó Chủ tịch HĐND thành phố; 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố; 

 - Trưởng Ban KT-XH, HĐND thành phố; 

 - Trưởng Ban pháp chế, HĐND thành phố; 

 - Trưởng Ban tiếp công dân; 

 - Đại diện Văn phòng thành ủy;  

- Đại diện Ủy ban kiểm tra thành ủy;  

 - Đại diện Hội Nông dân thành phố; 



 - Thủ trưởng các cơ quan: Thanh tra; phòng Quản lý đô thị; phòng Tài 

nguyên và Môi trường; Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố; 

 - Đại biểu HĐND thành phố (theo Thông báo phân công tiếp công dân 

của Thường trực HĐND). 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Ngày 17/5/2021 (Thứ Hai). 

- Buổi sáng: từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; 

- Buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ 00 phút; 

2. Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố (Số 01A, đường 

Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Thường trực HĐND thành phố giao cho Ban tiếp công dân và các cơ 

quan có liên quan chuẩn bị tài liệu, hồ sơ tiếp công dân và tổng hợp báo cáo 

tình hình tiếp công dân theo quy định. 

2. Yêu cầu Văn phòng HĐND- UBND thành phố niêm yết Thông báo 

này tại trụ sở tiếp công dân thành phố; đăng tải trên trang thông tin điện tử 

thành phố.  

3. Đề nghị Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn phối hợp, giúp 

công bố Thông báo này trên phương tiện thông tin đại chúng./. 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- UBND thành phố (P/h); 

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

- Đ/c Ngô Bích Hợp ĐB HĐND TP; 

- Ban TCD TP; 

- Các phòng, ban, cơ quan TP; 

- TT HĐND các phường, xã; 

- C, PCVP HĐND- UBND TP; 

- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Hoàng Quân 
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