
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH LỤC 

 

Số:          /UBND-VP 
V/v tạm dừng tiếp công dân 

 trên địa bàn huyện  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Lục, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

           - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

      - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19, văn bản số 1070/UBND-NC ngày 

06/5/2021 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tạm dừng việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của huyện, nơi tiếp 

công dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để phòng chống dịch 

Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. Mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến cơ quan nhà nước được tiếp nhận để 

xem xét xử lý, giải quyết trực tuyến và qua đường bưu điện. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị  trấn chỉ đạo tập 

trung xem xét giải quyết, trả lời kịp thời theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật 

các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Không để công dân, tổ chức, 

doanh nghiệp phải trực tiếp đến các cơ quan nhà nước đề nghị giải quyết hoặc kiến 

nghị về kết quả giải quyết. 

3. Giao Thanh tra huyện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực 

hiện nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Đài truyền thanh, Cổng TTĐT huyện; 

- CPVP + TH; 

- Lưu VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng 
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