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THÔNG BÁO 

Về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2022 
 

 

Theo Chƣơng trình công tác, ngày 21/02/2022, đồng chí Bí thƣ Huyện 

ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ.  

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn hiện đang 

diễn biến phức tạp, đồng chí Bí thƣ Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện không tổ chức phiên tiếp 

công dân định kỳ tháng 02 năm 2022.  

Các tổ chức, cá nhân có nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của Bí thƣ Huyện ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện gửi đơn đến Ban 

Tiếp công dân huyện (địa chỉ: số 78 đƣờng Nguyễn Tuấn Thiện, thị trấn Phố 

Châu). Ban Tiếp công dân huyện tiếp nhận, phối hợp với Văn phòng Huyện 

ủy, các cơ quan liên quan báo cáo, tham mƣu xử lý đơn theo quy định.  

Ban Tiếp công dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thƣờng trực Huyện ủy; 

- Thƣờng trực HĐND huyện; 

- Đc CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

- Trƣởng các phòng chuyên môn UBND huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lƣu BTCD. 
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