
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 55/TB-UBND              Tuyên Quang, ngày 11 tháng 8 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

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

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 

283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của 

Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

Covid-19, để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, hạn chế việc tập trung đông người; 

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh tạm dừng việc tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng (chờ khi an toàn; 

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh sẽ thực hiện tiếp công dân theo quy định và sẽ có thông báo sau). 

Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở 

tiếp công dân theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để tổ chức và cá nhân biết./. 

 
 

 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ;  

- Thường trực HĐND tỉnh;            

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;      (báo cáo)                                     

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- UBKT Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy;                       

- VP Tỉnh ủy; VP HĐND tỉnh; VP ĐĐBQH tỉnh 

- Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;                                                               

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

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TCD.  

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

Tạ Văn Dũng 
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