
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:        /TB-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chí Linh, ngày       tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ 

ngày 15 tháng 11 năm 2021

Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đang có diễn biến phức 
tạp và thực hiện công văn số số 947/UBND-VP ngày 08/11/2021 về việc điều 
chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành 
phố, Chủ tịch UBND thành phố quyết định không tổ chức tiếp công dân định kỳ 
ngày 15 tháng 11 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố.

Công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đơn qua 
đường bưu điện đến UBND thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, 
cá nhân biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ thành phố;
- Thanh tra thành phố; 
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, phường;
- Đài phát thanh thành phố;
- Lưu: VT, BTCD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 Chu Thị Thu Hà

(để báo cáo)
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