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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tại Trụ sở tiếp công dân thị xã Ngã Năm 

 

 

Căn cứ Thông báo số 61/TB-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân định kỳ của 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh 

Sóc Trăng; 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn 

thị xã đã xảy ra một số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, để góp phần nâng cao 

hiệu quả của 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 làm 

công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thị xã Ngã Năm. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm thông báo như sau: 

1. Tạm dừng hoạt động tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thị xã tại Trụ sở tiếp công dân thị xã Ngã Năm (Khóm 3, 

Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng). Thời gian tạm dừng: Từ ngày ban 

hành Thông báo đến khi có thông báo mới. 

2. Khuyến khích công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân và công dân được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy (để báo cáo); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- VPTU, UBKT Thị ủy; 

- UBMTTQ và các Đoàn thể thị xã; 

- Các Ban, phòng ngành thị xã; 

- Đài Truyền thanh thị xã; 

- UBND xã, phường; 

- Ban Tiếp công dân thị xã; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Kim Thái Phong 
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