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THÔNG BÁO
Về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020
Ngày 03/01/2020, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 182/TBHĐND về việc tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh
năm 2020. Theo đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020 tổ chức vào (thứ
Hai) ngày 16/3/2020. Tuy nhiên, hiện nay tình hình Dịch viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp, khả năng
lây lan nhanh.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số
86/TB-VPCP ngày 06/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về
phòng, chống dịch COVID-19, nhằm chủ động phòng, chống dịch Corona
(COVID-19), Thường trực HĐND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng
3 năm 2020.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban
ngành, đoàn thể cấp tỉnh thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ
quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho UBND
các xã, phường, thị trấn và công dân biết việc hoãn tiếp công dân của Thường trực
HĐND tỉnh.
Đề nghị Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đưa tin trên báo, đài về
thông báo này để các tổ chức, đơn vị và công dân trên địa bàn tỉnh biết./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND,
UBND tỉnh;
- Ban tiếp công dân tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;
- Phòng PA03 Công an tỉnh;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- Lưu: VT, TH.
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