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THÔNG BÁO 

Về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2021 
----- 

 

 

Theo lịch công tác của Tỉnh ủy, sáng ngày 19/5/2021, đồng chí Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2021.  

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh thống nhất không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2021. 

Các tổ chức, cá nhân có nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền xem xét giải quyết của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp đăng ký hoặc gửi đơn đến 

Ban Tiếp công dân tỉnh (tại số 81 đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) 

để phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo, đề xuất Lãnh đạo 

tỉnh xem xét xử lý theo pháp luật và quy định của Đảng. 

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân biết, thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh,  

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 

- Các ban đảng, Ủy ban kiểm tra, VP Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Cấp ủy, UBND các huyện, thành phố, thị xã, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, (để thông báo) 

- Ban Tiếp công dân tỉnh, (để thực hiện) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Đình Thuyên 
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