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S6:1I /TB-UBND GiaNghia, ngàyCJ-f-tháng 5nam 2021 

THÔNG BAO 
V vic hoãn Tip cong dan dlnh kr ella Lãnh do UBND 

thành ph ngày 05/5/2021 

CAn ci'r Quyt djnh s 02/20 16/QD-TJBND ngày 23/5/2016 cüa UBND thj 
xä Gia Nghia (nay là thành phô Gia NghTa), ye vic ban hành Quy djnh ye cong 
tác tiêp cong dan, tiêp nhn và xü 1 don thu khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phãn 
ánh trén dja bàn thành phô Gia NghTa. Theo ljch Tiêp cong dan djnh kS'  Lãnh 
do UBND thành phô tháng 05/2021 tO chüc vào thcr Tu.r, ngày 05/5/2021. 

Tuy nhiên ngày 05/5/2021, lãnh do UBND thànb ph bn h9p Va cOng 
tác. Dê nghj cong dan có kiên kiên nghj thI giri dcin qua Ban Tiêp cong dan 
thành phô tiêp nhn Va chuyên Co quan chuyên mon xi:r 1 theo quy djnh. Do 
4y, UBND thành phô thông báo hoãn tiêp cong dan ngày 05/5/2021. 

Giao Vn phông HDND-UBND thành ph dAng tái Thông báo trên Trang 
thông tin din tü thành phô; Chü tjch UBND các xâ, phithng thông báo cho cong 
dn duçic biêt vic hoãn tiêp cong dan djnh k' cüa lânh dao  UBND thành phô.I. 

No'inhn: 
- TT Thành üy; 
- Ti' HDND thành pho; 
- CT, các PCT UBND thành pho; 
- VAn phong Thành üy; 
- Các phông, ban ngành, doãn the; 
- UBND các xã, phung; 
- Hi Nong dan thành phô (p/h); 
- Trung tam VHTT&TTTP (dua tin); 
- Trang T1'DT thành phô (d dira tin); 
- Liru: VT, Tv). 
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