
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẬU LỘC 
 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Hậu Lộc, ngày        tháng     năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về cán bộ, công chức tham gia tiếp công dân thường xuyên  

tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Hậu Lộc 

 

Căn cứ Điều 13, Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND & 

UBND huyện; sau khi trao đổi, thống nhất với Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban 

kiểm tra Huyện ủy. 

Chủ tịch UBND huyện thông báo thành phần cán bộ, công chức được cử 

tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Hậu Lộc 

gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông: Lưu Trung Công, Phó Chánh văn phòng, Trưởng ban Tiếp công 

dân huyện; 

2. Bà Trịnh Thị Lý, Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện;  

3. Bà Trịnh Thị Quỳnh, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy; 

4. Ông Lê Thanh Giang, Chuyên viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. 

Các ông, bà có tên nêu trên thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

theo quy định tại Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 của Chính Phủ, 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 năm 2013 và các văn bản có liên quan./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Công an huyện; 

- Các phòng, ban UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn. 

- Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
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