
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 38/TB-UBND              Tuyên Quang, ngày 11 tháng 5 năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng 

 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về 

phòng, chống dịch COVID-19; các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh; 

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, yêu 

cầu thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch; đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe, 

tính mạng của Nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh tạm dừng việc tổ chức tiếp công 

dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh cho đến khi có thông báo mới.  

Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư 

của công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh theo quy định; thực hiện đúng quy định 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết./.  

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh;            (báo cáo)  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;                                          

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- UBKT Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy;  

- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH;  

- Công an tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; (phổ biến, tuyên truyền) 

- Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh;  

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; (niêm yết tại Trụ sở) 

- Lưu: VT, TCD.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Ngô Mạnh Hùng 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-11T09:20:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-11T09:21:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




