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      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

        Thị xã Kỳ Anh, ngày 16 tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Về việc tạm hoãn tiếp dân định kỳ tháng 7 năm 2021 

----- 

 

Theo lịch công tác của Thị ủy, sáng ngày 20/7/2021, đồng chí Bí thư Thị ủy, 

đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thị xã tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 7 năm 2021.  

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên lịch tiếp dân định kỳ tháng 

7 năm 2021 không thực hiện. 

Giao Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã và Ban 

Tiếp công dân thị xã tổng hợp, phân loại, phối hợp với các cơ quan liên quan tham 

mưu xử lý các đơn thư gửi đến đồng chí Bí thư Thị ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân thị xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo đúng quy định. 

Thường trực Thị ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ (để b/c), 

- Ban Thường vụ Thị ủy, 

- Đồng chí Bí thư Thị ủy, 

- Đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã, 

- Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã, 

- Các ban Đảng, UBKT, VP Thị ủy, TT Chính trị thị xã,  

- Các ban, ngành đoàn thể thị xã, 

- Các phòng, ban chuyên môn UBND thị xã, 

- Đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc,  

- Trung tâm VH - TT thị xã (để thông báo), 

- Ban Tiếp công dân thị xã, 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Kỳ Anh, 

- Cổng thông tin điện tử thị xã (để thông báo), 

- Lưu VPThU. 

Gửi Văn bản điện tử./. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Thị Hoa Hồng 
 

 

 

 


		2021-07-16T10:05:50+0700
	Việt Nam
	Thị ủy Kỳ Anh<thiuykyanh@hatinh.dcs.vn> đã ký lên văn bản này!




