
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v dừng tiếp công dân định kỳ ngày 20/8/2021 

của Chủ tịch UBND huyện 
 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch 

Covid-19; Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 

18/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về một số biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới;  Quyết định số 

2011/QĐ-CT ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều 

chỉnh, bổ sung Quyết định 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 về một số biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 Văn bản số 6446/UBND-VX1 ngày 

31/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v thực hiện Công điện số 1063/CĐ-

TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương của tỉnh và của huyện về phòng, chống dịch Covid-19. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để chủ động 

phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương dừng tiếp 

công dân định kỳ ngày 20/8/2021. 

 Chủ tịch UBND huyện Thông báo để các cơ quan, đơn vị và công dân 

biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT.Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch & PCT.UBND huyện; 

- VP.Huyện ủy, HĐND&UBND huyện; 

- Các Ban xây dựng Đảng; 

- UB.MTTQ và các Đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc  

   HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- Phòng VHTT (đăng lên Cổng TT điện tử huyện) 

- Trung tâm VHTT-TT huyện (đưa tin) 

- Ban Tiếp công dân huyện (niêm yết); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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