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Chi Lăng, ngày 24 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận đăng ký tiếp công dân 

của Bí thư Huyện ủy, tháng 4 năm 2022 
----- 

  

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và 

xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; 

 Căn cứ Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử 

lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; 

Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng thông báo việc tiếp công dân của Bí thư 

Huyện ủy Chi Lăng trong tháng 4 năm 2022, như sau: 

1.Bí thư Huyện ủy Chi Lăng tổ chức tiếp công dân vào ngày 20/4/2022 

(Thứtư) thời gian cụ thể như sau: 

- Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

2. Địa điểm đăng ký của công dân và thực hiện tiếp công dân của Bí thư 

Huyện uỷ: Tại trụ sở Tiếp công dân UBND huyện Chi Lăng (Số 22 phốThân Cảnh 

Phúc, Khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). 

Thời gian tiếp nhận đăng ký của công dân đến hết ngày 15/4/2022. 

3. Việc tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Chi Lăng do Văn phòng Huyện 

ủy chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện.  

Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và Nhân dân biết.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c), 

- Văn phòng Tỉnh ủy (B/c), 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (B/c), 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc (niêm yết tại trụ sở), 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, 

-Các cơ quan, phòng ban, MTTQ và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện,  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện (niêm yết tại 

trụ sở Tiếp Công dân của huyện), 

- Lưu VT. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Đã ký 

 

 

Vi Văn Đạo 
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