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THÔNG BÁO
Không tổ chức tiếp công dân định kỳ trong tháng 02 năm 2021

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nội quy tiếp công dân tại trụ 

sở tiếp công dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp công dân vào 

ngày thứ Tư của tuần đầu và thứ Tư của tuần thứ 3 trong tháng 02 năm 2021 

(tức ngày 03 và ngày 17 tháng 02 năm 2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến 

phức tạp; thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định không tổ chức các buổi 

tiếp công dân định kỳ trong tháng 02 năm 2021. Các công dân đến khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi đơn qua đường bưu điện.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết 

và thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy, UBKT Huyện ủy;
- Thanh tra, TNMT, Tư pháp;
- Công an huyện, Đài Phát thanh;
- UBD các xã, thị trấn;(thông báo trên hệ thống loa 
truyền thanh)
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Chung


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-29T08:45:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Văn Chung<phamvanchung1979@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-01-29T09:05:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà<ubnd.thanhha@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-01-29T09:05:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà<ubnd.thanhha@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-01-29T09:06:06+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà<ubnd.thanhha@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




