
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số: 458 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          TP. Lạng Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục tạm dừng tiếp công dân định kỳ và thường xuyên đối với  

công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Lạng Sơn  

 

 

Thực hiện Công văn số 384/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nhiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. UBND thành phố thông báo như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND và đại biểu HĐND thành 

phố, tiếp tục thực hiện tại nội dung Thông báo số 79/TB-BTCD ngày 

15/4/2020 của Ban Tiếp công dân thành phố theo đó tiếp công dân định kỳ 

thành phố vào ngày 16/4/2020 chuyển sang ngày 04/5/2020. 

2. Tạm dừng tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Ban Tiếp công dân 

thành phố và đơn thư kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo hướng dẫn công dân 

gửi qua đường bưu điện đến hết ngày 22/4/2020 và sẽ có điều chỉnh vào ngày 

22/4/2020 tùy vào diễn biến của dịch bệnh. 

3. Công dân có nội dung phản ánh, kiến nghị, trực tiếp liên hệ qua số 

điện thoại 0253.716.214 hoặc số 0975.537.097 (Ông Hoàng Minh Nghĩa- Cán 

bộ Ban Tiếp công dân thành phố). 

 Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị 

và công dân trên địa bàn thành phố biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP ; 

- C, P CVP UBND TP; 

- Ban tiếp công dân TP (niêm yết); 

- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, 

 nghành thuộc TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu VT, TD, QTM; 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

     
Trần Đức Thọ 
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