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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố  

 
 

Thực hiện  Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 

Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19”. 

Căn cứ Thông báo số 498/TB-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh và tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo thực hiện công tác tiếp công dân 

như sau: 

1. Tổ chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Ban tiếp 

công dân thành phố từ ngày 01/11/2021. 

2. Tổ chức thực hiện tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo thành phố  

(Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố) từ ngày 

16/11/2021. 

3. Để hoạt động tiếp công dân đạt hiệu quả, đồng thời đảm bảo an toàn 

tuyệt đối công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tiếp công 

dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao: 

3.1. Ban Tiếp công dân thành phố: 

- Tham mưu lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo thành phố. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, Công an thành phố đảm bảo 

trật tự, an toàn và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trụ sở Ban 

tiếp công dân thành phố vào các buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo thành 

phố (ngày thứ 3 hàng tuần) và khi Lãnh đạo thành phố tiếp công dân đột xuất. 

- Niêm yết công khai Thông báo số 498/TB-UBND ngày 28/10/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Thông báo này tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố. 

3.2. Trung tâm Y tế thành phố: Phân công 01 nhân viên Y tế thực hiện 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trụ sở Ban tiếp công dân thành phố vào 

các buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo thành phố (ngày thứ 3 hàng tuần) và 

khi Lãnh đạo thành phố tiếp công dân đột xuất (hướng dẫn kê khai y tế, yêu cầu 

công dân đến Trụ sở Ban tiếp công dân thành phố thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ nguyên tắc 5k của Bộ Y tế và nội quy 

tiếp công dân). 
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3.3. Công an thành phố: Phân công 02 cán bộ, chiến sỹ Công an thực 

hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Ban tiếp công dân thành phố 

vào các buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo thành phố (ngày thứ 3 hàng 

tuần) và khi Lãnh đạo thành phố tiếp công dân đột xuất. 

3.4. Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã:   

- Chỉ đạo, thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở và xem xét, xử lý đơn 

thư đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đảm bảo 

quy định pháp luật, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 

quá trình tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư của công dân. 

- Niêm yết công khai Thông báo số 498/TB-UBND ngày 28/10/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Thông báo này tại Trụ sở các cơ quan trên địa bàn và 

thông tin cho nhân dân biết, thực hiện. 

3.5. Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố, Đài phát thanh các xã 

- phường thông báo việc tiếp tục tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh, thành phố trên hệ thống truyền thanh để nhân dân trên địa bàn biết. 

3.6. Văn phòng HĐND và UBND thành phố đăng tải Thông báo số 

498/TB-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thông báo này 

trên Cổng thông tin điện tử thành phố. 

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan được biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban TCD - VP UBND tỉnh 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Đài TT - TH thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- LĐVP, các CV; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 
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