
 

 

THÔNG BÁO  

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và đại biểu  

HĐND huyện Bắc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị quyết 

số 759/2014/NQ-UBTVQH13 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 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị định số 

64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật tiếp công dân;  Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/10/2021 của 

Thường trực HĐND huyện về Ban hành Quy chế Tiếp công dân của Hội đồng 

nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 

2021 – 2026. 

Thường trực HĐND huyện thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực 

HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026 như sau: 

1. Lịch tiếp công dân  

- Mỗi quý, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân 01 ngày vào ngày 25 của 

tháng cuối quý. Tùy vào tình hình thực tế của sự việc, Chủ tịch HĐND tiếp công 

dân đột xuất theo quy định của pháp luật. 

- Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban các Ban HĐND huyện, đại 

biểu HĐND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và 25 hàng tháng. Nếu 

ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết thì thực hiện tiếp công dân 

vào ngày làm việc tiếp theo liền kề. 

- Đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương 

mà đại biểu ứng cử và cơ quan, đơn vị mà đại biểu HĐND huyện công tác. Hằng 

tháng đại biểu HĐND huyện tiếp công dân theo sự phân công của Thường trực 

HĐND huyện. Tổ trưởng các Tổ đại biểu có trách nhiệm phối hợp với Thường 

trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử tổ 

chức cho các đại biểu tổ mình thực hiện tiếp công dân theo quy định. 

2. Thời gian tiếp công dân 

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

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 
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3. Địa điểm tiếp công dân 

3.1. Đối với Thường trực HĐND huyện 

- Thường trực HĐND huyện tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện 

(tại Tầng 1, Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn). 

- Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

3.2. Đối với đại biểu HĐND huyện 

Đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân - Trụ sở 

UBND các xã, thị trấn (địa phương nơi đại biểu ứng cử) và cơ quan, đơn vị mà 

đại biểu HĐND huyện công tác. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tạo điều 

kiện thuận lợi để đại biểu HĐND huyện tiếp công dân theo quy định. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn thông báo Lịch tiếp công 

dân tới các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể huyện, HĐND, UBND các 

xã, thị trấn, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ VN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Niêm yết tại Trụ sở TCD của huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 

 
Hoàng Văn Hồng 
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