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Đông Hòa, ngày        tháng 6 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tiếp công dân thường xuyên 

 tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã 

 

 Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thị 

xã Đông Hòa. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kịp thời 

và hiệu quả; Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa quyết định tạm dừng hoạt động tiếp 

công dân thường xuyên và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị 

trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã Đông Hòa kể từ 07 giờ 00 phút ngày 

25/6/2021 đến khi có thông báo mới. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị của tổ chức, cá nhân sẽ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính để xem xét, xử 

lý theo quy định.  

UBND thị xã thông báo và đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thanh thị xã thông báo để các tổ chức và công dân biết./. 

  

 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Thường trực UBMTTQVN thị xã; 

- Chủ tịch, PCT. UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thị xã (3 khối); 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao & TT; 

- Công an thị xã; 

- Công an phường Hòa Vinh; 

- UBND các xã, phường; 

- Chánh, PCVP; 

- Lưu: VT, BTDTr. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh  
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