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THANH PHO GIA NGHIA

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
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S& U /TB-UBND

Gia Nghla, ngayjjj. tháng 7 nàm 2021

THÔNG BAO
V vic hoän Tip cong dan djnh k5r cüa Lãnh do UBND
thành ph ngày 26/7/2021

Can cü Quyêt djnh so 02/2016/QD-UBND ngày 23/5/2016 cüa UBND thj
xâ Gia NghTa (nay là thành phô Gia Nghi'a), ye vic ban hành Quy djnh ye cong
tác tip cong dan, tiêp nh.n và xtr 1 don thu khiêu nai, to cáo, kiên nghj, phn
ánh trên dja bàn thành phô Gia NghTa. Theo ljch Tiêp cong dan djnh kS' Lãnh
dio UBND thánh phô tháng 7/2021 tO chi'rc vào thi'r Hai, ngày 26/7/2021.
Tuy nhiên, tInh dn 14 gi& 50 phüt ngày 22/7/202 1, tinh Däk Nông ghi
nhn them 01 truàng hçip nhim Covid-19, ti TDP2, phumg Nghia Tan, thành
phô Gia NghTa (bnh nhán th 19 ghi nhcn trên dja bàn tinh Dák Nông,). Truóc
din biên phirc ttp, khó hi&ng, dê chü dng kiêm soát trong cOng tác phông,
chông djch Covid-19. Do 4y, lãnh dao UBND thành phô hoân Tiêp cOng dan
djnh k' ngày 26/7/202 1 cho den khi có thông báo mâi.
Tnrmg hqp cong dan có ni dung khiu nai, t cáo, kin nghj, phãn ánh
thI gui don qua duông Bu'u din don Ban Tiêp cong dan thành phô tiêp nhn và
chuyên co quan chuyên mon xi:r 1 theo quy djnh.
Giao Van phông HDND-UBND thành pM däng tái Thông báo trên Trang
thông tin din ti:r thành phô; Chü tjch UBND các xã, phuing thông báo cho cOng
dan thrgc biêt vic hoãn tiOp cong dan djnh k' cUa lath dao UBND thành phô./.
Nyi nhin:
- TT Thành üy;
- TT HDND thành pho;
- CT, các PCT UBND thành phô;
- Van phOng Thành üy;
- Các phông, ban ngành, doàn the;
- UBND các xä, phung;
- Trung tam VHTT&TTTP(dua tin);
- Trang T1'DT thành phô (dé dtra tin);
- Ltiu: VT, (V).
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