
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG TRẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND 

 

Quảng Trạch, ngày        tháng       năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức trở lại các Phiên tiếp công dân 

định kỳ của Lãnh đạo huyện Quảng Trạch 

 

Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, UBND 

huyện đã ban hành Thông báo hoãn các Phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí 

Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện tại phòng 

Tiếp công dân huyện từ ngày 10/5/2021 đến nay để đảm thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.   

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, huyện cơ bản 

được khống chế và chuyển sang trạng thái phòng, chống Covid-19 trong tình hình 

mới. Được sự nhất trí của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, 

UBND huyện thông báo các Phiên tiếp công dân định kỳ trong năm 2021 của đồng 

chí Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện tại 

phòng Tiếp công dân huyện được tiếp tục tổ chức trở lại từ ngày 21/10/2021 (có 

Phương án phòng, chống dịch Tiếp công dân kèm theo). 

UBND huyện thông báo để các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Ủy 

ban nhân dân các xã; các tổ chức và công dân biết. 

Yêu cầu UBND các xã kịp thời thông báo nội dung Thông báo này cho công 

dân biết./. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Thường trực Huyện ủy;                (Để báo cáo)                             

- Thường trực HĐND huyện;                 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- UBKT Huyện ủy và VP Huyện ủy;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã;  

- Trang TTĐT huyện; (để đăng tin) 

- Lưu: VT, Ban TCD huyện. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Cảnh 
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