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Số 202-TB/TU 

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 4 năm 2021 

THÔNG BÁO 
lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh năm 2021 

----- 

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Nghị 

quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

và Quy định 2905-QĐ/TU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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; Thường trực Tỉnh ủy thông báo lịch tiếp 

công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội 

đơn vị tỉnh năm 2021 như sau: 

1. Thời gian tiếp công dân: Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, nếu trùng vào 

ngày nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc đầu tiên sau 

ngày nghỉ. 

2. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh, số 152, đường Trường Chinh, thành 

phố Bắc Kạn. 

3. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

giúp chuẩn bị công tác tiếp dân, cử đại diện lãnh đạo Ban tham gia tiếp dân và xây 

dựng báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định.  

4. Công dân đăng ký lịch tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh trước ngày 20 

hằng tháng, trong trường hợp đăng ký sau ngày 20 thì chuyển lịch tiếp dân sang 

tháng kế tiếp. 

Thông báo này thay Thông báo số 156-TB/TU ngày 01 tháng 3 năm 2021. 

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân 

dân biết, tổ chức thực hiện.  

Nơi nhận:                                                                     
Gửi bản giấy và bản điện tử: 

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, 

thành phố, 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Bắc Kạn, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh, 

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 
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