
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:        /NQ-HĐND 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Cao Lộc, ngày       tháng 11  năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy chế tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân  

huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ TƯ (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm  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 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 25 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;  

Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo;  

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;  

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP, ngày 01 tháng 10 năm 2021 của 

Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 233/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của 

Thường trực HĐND huyện về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực 

HĐND, các Ban của HĐND huyện, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;  

Căn cứ Tờ trình số 362/TTr-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Thường 

trực HĐND huyện Cao Lộc về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ý kiến thảo luận của 

đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế tiếp công dân của đại 
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biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ 

trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan có 

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI,  kỳ 

họp thứ Tư (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 (T/h); 

- TT HĐND tỉnh (B/c); 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQVN các   

  xã, thị trấn;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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