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THÔNG BÁO 

Về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 của 

Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện 
 
 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đã 

xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa 

phương trong cả nước, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống 

nhân dân.   

Để thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND 

tỉnh và UBND huyện về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

Covid - 19; Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021 của Thường trực 

HĐND và Lãnh đạo UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện hoãn tổ chức 

để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.  

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức và công dân được biết. 

Đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử 

huyện kịp thời thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin để công dân được 

biết./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy;              (B/c)                              

- Thường trực HĐND huyện;   

- LĐ UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các phòng ban, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn, (để thông báo cho CD biết) 

- Đài TT-TH huyện; 

- Trang thông tin ĐT huyện;  (để đăng tin) 

- VP Huyện uỷ; 

- VP UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCD. 

-  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 

 Nguyễn Thanh Phương 
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