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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /TB-UBND 

 

Tân Thành, ngày           tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tiếp công dân tại  

Phòng Tiếp công dân xã để phòng, chống dịch Covid-19 

    

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

phòng, chống dịch Covid-19; các văn bản của Thành ủy, UBND thành phố về thực 

hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

thành phố; Thông báo số 662/TB-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành phố về 

việc tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố để phòng, 

chống dịch Covid-19. Để tránh việc tập trung đông người, hạn chế nguy cơ lây 

nhiễm trong cộng đồng và đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khoẻ, tính mạng của nhân 

dân, UBND xã Tân Thành thông báo như sau:  

1. Tạm dừng hoạt động tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và tiếp nhận 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại Trụ sở UBND xã (địa 

điểm cụ thể: tại Phòng Tiếp công dân xã), kể từ ngày 17/7/2021 đến khi có thông 

báo mới. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân sẽ 

được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính hoặc các đường hợp lệ khác gửi đến Công 

chức phụ trách Tiếp công dân xã (thông qua đ/c Lý Thị Hồng Vinh, sđt liên hệ: 

0917.334.739) tổng hợp xử lý theo quy định pháp luật.  

Trường hợp cần thiết có thể gọi điện thoại đến Trụ sở UBND xã qua số điện 

thoại: 02713.814.211 (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn thực hiện.  

2. Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách Tiếp công dân xã: 

- Chủ động thực hiện việc tiếp nhận, xem xét, tham mưu xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi qua bưu chính hoặc các 

đường hợp lệ khác đảm bảo quy định pháp luật.  

- Niêm yết Thông báo số 622/TB-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành 

phố và Thông báo này tại Trụ sở UBND xã. Phối hợp Ban biên tập Website xã Tân 

Thành đăng tải Thông báo trên cổng thông tin điện tử xã.  

3. Công chức phụ trách Đài truyền thanh xã thông báo việc tạm dừng tiếp 

công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố, UBND xã rộng rãi trên hệ thống 

loa truyền thanh để nhân dân trên địa bàn được biết.  

UBND xã Tân Thành thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan được biết, thực hiện./.   

Nơi nhận:  
-UBND thành phố;  
-TT Đảng ủy-HĐND xã;  
-CT, các PCT UBND xã;  
-UBMTTQVN, các ban, ngành đoàn thể xã; 

-CC: VPTK, VH-TT xã;  
-Lưu: VT.   

CHỦ TỊCH 
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