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Bắc Sơn,  ngày 17 tháng 5 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 16 tháng 5 năm 2022 

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân và Nội quy tiếp công dân, ngày 16 tháng 5 

năm 2022 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Bắc Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Sơn đã chủ trì tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định (Do lịch tiếp 

công dân vào ngày 15 tháng 5 năm 2022 trùng với ngày nghỉ chủ nhật nên chuyển 

sang ngày làm việc tiếp theo liền kề, tức thứ hai ngày 16 tháng 5 năm 2022) 

Tuy nhiên, trong ngày tiếp công dân định kỳ tổng số lượt tiếp công dân của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là không phát sinh, không có công dân đến khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện; không có vụ việc 

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

dân huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ đến các cơ 

quan, đơn vị liên quan được biết. 

(Thông báo này được công bố công khai tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Bắc 

Sơn và trang thông tin điện tử huyện Bắc Sơn, địa chỉ: 

http://bacson.langson.gov.vn/)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; 

- Thanh tra huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, Ban TCD huyện. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Công Nam 
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