
Nguyn Cüu 

UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TR! 

So:AI.2,. 11B-UBND 

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 
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THÔNG BAO 
V vic hoãn tip cong dan dlnh  k' tháng 8/2020 

Thrc hin Quyt djnh s 14/201 7/QD-UBND ngày 09/8/2017 cüa UBND 
tinh ban hành quy ché lam vic cüa UBND tinh Quàng Trj. UBND tinh to chüc 
tip cong dan theo Lut Tiêp cong dan nàm 2013, môi tháng tiêp 01 lan vào 
ngày 25 hang tháng, nêu ngày25 trüng vào ngày thu 7 ho.c chü nht và các 
ngày nghI I theo quy djnh thI to chüc tiêp vào ngày tiêp theo cüa tháng do. 

Tuy nhiên, hin nay tInh hInh djch bnh COVID - 19 diên bién cOn phüc 
tap; Thirc hin nghiêm tñc Chi thj cüa Thu t1.rng ChInh phü ye vic han  chê to 
chüc cuc h9p, sir kin và hot dng tp trung dông nguii nhäm han  chê, giãn-i 
thiêu mirc thâp nhât vic lay lan djch bnh, Chü tjch UBND tinh hoän phiên tiêp 
cong dan djnh k' ngày 25/8/2020. 

Cong dan có ni dung phãn ánh, kiên nghj, khiêu nai,  to cáo ... dé ng 
gi:ri don den Ban Tiêp cong dan tinh (Dja chi. so 45 Truông Chinh, thành phO 
DOng Ha, tin/i Quáng Trj) dé duçyc hithng dan, tham muu UBND tinh xem xét, 
chi dao  giãi quyêt. 

UBND tinh thông báo dê cong dan và các Sâ, ban ngành và dja phucmg 
có lien quan biêt và th?c hin.J. 

No'i nhân: 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các Sâ,Ban, ngành thuc tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô; 
- Cong an tinh; 
- CVP, PCVP, CV; 
- Li.ru: VT, lCD, NC. 

TL. CHU T!CH 
KT. CHAN}I VAN PHONG 
PHO CHANH VAN PHONG 
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