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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn
tháng 7 năm 2021

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định của pháp luật về trách nhiệm
của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp
với công dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân.
Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 Chủ tịch UBND thị xã và
các cơ quan chuyên môn của thị xã đã tiếp nhận đơn thư của công dân qua hệ
thống bưu điện và đã xử lý, giải quyết đơn theo quy định của pháp luật.
Thực hiện Văn bản số 1886/UBND-NC ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Bắc
Ninh về việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các
cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Theo lịch Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã được tổ chức vào
ngày 01/7/2021. Tuy nhiên, ngày 01/7/2021 Đảng bộ thị xã Từ Sơn tổ chức họp
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Vì vậy, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn sẽ tổ chức
tiếp công dân định kỳ tháng vào ngày 02/7/2021.
Văn phòng HĐND-UBND trân trọng thông báo để công dân thực hiện quyền
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. TU, HĐND thị xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã (b/c);
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VT.
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