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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tiếp công dân 

để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, 

khó lường, đặc biệt sau khi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh nhà. Nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

phòng, chống dịch bệnh trong thời gian cao điểm, Ban Tiếp công dân huyện 

quyết định không tổ chức tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ 

tại trụ sở kể từ ngày 08/6/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.  

Mọi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đề nghị 

gửi đến Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tiếp công dân huyện qua đường bưu điện. 

Ban Tiếp công dân huyện tiếp nhận, phân loại, xử lý các đơn thư; tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

Ban Tiếp công dân huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                           
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;         

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; UBKT Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thế cấp huyện; 

- TTVH-TT huyện (để TB trên hệ thống TT-TH huyện); 

- UBND các xã, thị trấn (để thông báo trên 

   hệ thống truyền thanh cơ sở); 

-  Lưu: TCD. 
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