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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh 
 

  

Thời gian qua, tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. 

Để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 kịp thời, hiệu quả ngày 
29/6/2021 Chánh Thanh tỉnh có Thông báo số 408/TB-TTr về việc tạm dừng hoạt 

động tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra 
tỉnh. 

Hiện nay, tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, 

Chánh Thanh tra tỉnh thông báo tổ chức tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân 
định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 02/11/2021. Để đảm bảo thực hiện tốt 

nhiệm vụ tiếp công dân trong trạng thái bình thường mới và đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch Covid – 19, yêu cầu các trường hợp công dân khi đến phải thực 

hiện theo quy định 5K và các biện pháp phòng, chống dịch.  

Thanh tra tỉnh thông báo để các tổ chức, cá nhân biết. 

 

Nơi nhận:                   CHÁNH THANH TRA 
- UBND tỉnh (b/c);           
- Các Phó Chánh Thanh tra; 
- Văn phòng Thanh tra tỉnh  
(niêm yết, đăng trên Cổng thông tin); 
- Lưu: VT, NV4(Vi).                                                                 
 
     

                Nguyễn Công Danh 
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