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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021  

của Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa 

 

 Theo Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2021, Lãnh đạo 

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15/9/2021 (thứ 4). 

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (dịch Covid-19) diễn biến rất 

phức tạp. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa và Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; để đảm bảo việc phòng, chống dịch 

hiệu quả, hạn chế tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, 

UBND tỉnh thông báo tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021. 

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông báo công khai việc tạm 

dừng tiếp công dân nêu trên trong các ngày 12, 13, 14/9/2021 để công dân và 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UB Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và MT; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Công an tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Công an thành phố Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, THKH, TD. 
Thangnt/21-TB 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Tùng 
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	Cao Thanh Tùng<tungct@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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