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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân 5 tháng cuối năm 2021  

 

Căn cứ quy định của pháp luật về hoạt động tiếp công dân của đại biểu Quốc 

hội và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp 

công dân của tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 

06/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV 

tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026  xây dựng Lịch tiếp công dân 5 tháng cuối năm 

2021 (trừ những ngày trùng với kỳ họp Quốc hội) của các đại biểu Quốc hội tỉnh 

Lạng Sơn đang công tác tại địa phương, cụ thể như sau: 

STT Họ và Tên Chức vụ Thời gian tiếp công dân 

1 Ông Hoàng Văn Nghiệm 
Trưởng Đoàn 

ĐBQH tỉnh 
Tháng 8/2021 

2 Ông Triệu Quang Huy 
Phó Trưởng Đoàn 

ĐBQH tỉnh 
Tháng 9 và tháng 12/2021 

3 Ông Lưu Bá Mạc Đại biểu Quốc hội Tháng 10/2021 

4 Bà Chu Thị Hồng Thái Đại biểu Quốc hội  Tháng  11/2021 

1. Thời gian: Ngày 15 hằng tháng, trong giờ hành chính (nếu trùng vào ngày 

nghỉ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo). 

2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, địa chỉ: đường Mai Pha 7, khu 

A- Tái định cư I, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tỉnh dành thời gian tham gia tiếp công dân 

theo Lịch đã thông báo; trường hợp không thể tham gia tiếp công dân theo Lịch, đại 

biểu Quốc hội có trách nhiệm báo cáo với Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để 

điều chỉnh. Khi Lịch tiếp công dân có sự thay đổi, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh có trách nhiệm báo cáo để các đại biểu Quốc hội tham gia tiếp công dân 

biết và thực hiện. Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công 

dân của tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c); 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Các VP: Tỉnh ủy,  ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh;   

- CVP, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các phòng: CTQH, DNTT;                   

- Lưu: VT.DTT. 

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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