
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LÝ NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:             /UBND-VP Lý Nhân, ngày          tháng 4 năm 2020 
V/v tạm dừng tiếp công dân     

trên địa bàn huyện Lý Nhân 

 

 

 

            Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (Văn phòng Chính phủ truyền đạt 

tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020), Công văn số 1043/UBND-NC 

ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tạm dừng tiếp công dân trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam. Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện đạt hiệu quả, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tránh việc tập trung đông 

người, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Tiếp tục tạm dừng việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của 

huyện; các nơi tiếp công dân cấp xã, các phòng, ban, ngành của huyện đến hết 

ngày 22 tháng 4 năm 2020. Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư của công 

dân, tổ chức được thực hiện trực tuyến và qua đường bưu điện.  

2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn: Chịu trách nhiệm chỉ đạo xem xét, xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được công dân, tổ chức gửi đến đảm bảo kịp 

thời, đúng quy định, nhất là những vụ việc có thời hạn, thời hiệu./. 

 

 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;             

- Như kính gửi; 

- UBMT Tổ quốc huyện; 

- Đài truyền thanh, Cổng TTĐT huyện;  

PHÓ CHỦ TỊCH 

- LĐVP;  

- Lưu: VT.  

 
Nguyễn Thành Thăng 
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