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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân  

của cơ quan Thanh tra tỉnh Sóc Trăng 
 

 

Thực hiện Công văn số 1392/UBND-VX ngày 18/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhằm đảm bảo hoạt động 

của cơ quan đơn vị, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và cán bộ công chức tại 

Thanh tra tỉnh. 

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng thông báo như sau: 

1. Tạm dừng hoạt động tiếp công dân của cơ quan Thanh tra tỉnh Sóc 

Trăng từ ngày 19/7/2021 đến ngày 30/7/2021 đến khi có thông báo mới. 

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh gửi qua dịch vụ Bưu chính. 

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân và công dân được biết./. 

Nơi nhận:             TL.CHÁNH THANH TRA 

- Ban Lãnh đạo Thanh tra;                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Các phòng Thanh tra tỉnh; 

- Cán bộ công chức thực hiện; 

- Cổng thông tin của Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, PNV1. 
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