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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ và Công văn số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, 

Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

chưa tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020 (ngày 15/4/2020) theo Quy 

chế.  

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định 

kỳ tháng 4/2020 vào ngày 04/5/2020 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. 

Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;  

Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

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

công dân biết./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Các Ban đảng: Nội chính, Dân vận, UBKT; 

- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, 

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh; TH, HC-QT; 

- Ban Tiếp công dân tinh (niêm yết công khai tại 

Trụ sở Tiếp công dân); 

- Trung tâm TH-CB (đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử); 

- Lưu: VT. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

Dương Công Hiệp 
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