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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN TUY  AN Dc 1p — Tir do — Hnh phñc 

sQ  /TB-UBND Tuy An, ngày 27 tháng 3 nám 2020 

THÔNG BAO 
Vé vic không to chtIc tip cong dan dlnh kS' ngãy 04 tháng 4 nãm 2020. 

Theo quy djnh cUa Lut Tip cong dan 11am 2013 và Ni quy tiêp cong dan 
tti Tri sâ Tiêp cOng dan huyn, Chü tjch UBND huyn sê to chirc tiêp cOng dan 
djnh kS'  vào ngày 04 và 20 hang tháng, ngày 04/4/2020 là thu Bay nên ngày to 
chCrc tiêp cong dan djnh k' vào ngày 06/4/2020. 

Tuy nhiên, truâc tInh hmnh djch COVID-19 dang din bin phüc tap, d bâo 
v, nâng cao sue khOe cong dOng vâ nhât là thirc hin Chi thj cüa Thu tuâng ChInh 
phü trong do có ni dung hn chê to chirc cuc hop, sir kin và hot dng tp trung 
dOng ngui (Chi thj so 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 cüa Thu tung ChInh phü ye 
vic tiêp tic day mtnh phOng, chông djch COVID-19 trong tInh hInh mâi). Do do, 
Chü tjch UBND huyn không tO chüc tiêp cOng dan djnh ki ngày 06/4/2020 tai  Trii 
s Tiép cong dan huyn nhimg van tiêp nhn dcn khiêu nti, tO cáo, kiên nghj, phán 
ánh cüa cong dan dê xern xét, xü 1 theo quy djnh. 

UBND huyn thông báo và d nghj Trung tam Van boa, Th thao và Truyn 
thanh huyn Tuy An diza tin dê các tO chiTrc và cOng dan biêt./. 
No'inhân: 
- Thuô'ng trijc Huyn üy (báo cáo); 
- TT.HDND huyn (báo cáo); 
- CT, các PCT.UBND huyn; 
- VP. Huyn iy; 
- Ban Pháp chê HDND huyn; 
- Các phông, ban: Thanh tra, Tu pháp, 

Th&MT, LDTB&XH, KT&HT, 
TTPTQD huyn; 

- TT. Van hóa, The thao và Truyên thanh huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- CVP, PVP (d/c Thun); 
- Lisu: VT, Ban TCD. 
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