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BÁO CÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  

ngày 28 tháng 01 năm 2021 

 

Thực hiện văn bản số 88/UBND-NC ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường, nâng cao trách nhiêṃ, hiệu quả công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện Nội quy tiếp công dân, Ủy ban 

nhân dân huyện Bắc Sơn báo cáo kết quả thực hiện tiếp công dân định kỳ ngày 28 

tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện như sau: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn thực hiện tiếp công dân định kỳ 

vào ngày 28 tháng 01 năm 2021 theo quy định. Tuy nhiên, tổng số lượt tiếp công 

dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là không phát sinh, không có vụ việc gắn 

với việc hòa giải, giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện. 
 

Trên đây là báo cáo về kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 01 năm 

2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; 

- Thanh tra huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Trang Thông tin điêṇ tử huyêṇ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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