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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022
tại trụ sở tiếp công dân huyện
Thời gian qua do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện diễn
biến phức tạp, Chủ tịch UBND huyện không tổ chức tiếp công dân định kỳ. Thực
hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định
tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Chủ
tịch UBND huyện thông báo tiếp tục tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm
2022 vào ngày 10 và ngày 20 tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
Đề nghị tổ chức, cá nhân khi đến Trụ sở tiếp công dân huyện khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh phải thực hiện nghiêm túc 5K, các quy định về phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt quá trình thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh. Tất cả các trường hợp không thực hiện nghiêm túc các quy định,
biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các trường hợp công dân đến
Trụ sở tiếp công dân huyện khi có các triệu chứng nghi mắc COVID-19 (ho, sốt,
đau họng, mất vị giác, khứu giác,…) hoặc là F0, F1 đều bị từ chối làm việc.
UBND huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân biết./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- Công an huyện;
- Ban Tiếp công dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn (thông báo);
- Công an TT. Phú Thứ;
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện
- Lưu: VT.
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