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TP. Kon Tum, ngày 19 tháng 8

năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 22 tháng 8 năm 2021
của Lãnh đạo thành phố tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Kon Tum
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Thông báo số 260-TB/TU, ngày 27 tháng 7 năm 2021 về kết luận
của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch
COVID-19;
Căn cứ Công điện số 05/CĐ-CTUBND, ngày 04 tháng 8 năm 2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục thực hiện các giải
pháp quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Thông báo số 05/TB-TD, ngày 19/8/2021 của Ban Tiếp công dân
tỉnh Kon Tum về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 22 tháng 8
năm 2021 của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon
Tum qua xem xét đề xuất của Văn phòng HĐND-UBND thành phố Kon Tum
về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 22 tháng 8 năm 2021
của Lãnh đạo thành phố Kon Tum. Văn phòng HĐND-UBND thành phố Kon
Tum thông báo như sau:
1. Không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 của Lãnh đạo
thành phố vào ngày 22 tháng 8 năm 2021 (Chủ nhật) tại Trụ sở Tiếp công dân
thành phố Kon Tum (địa chỉ: 294 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
2. Giao Thanh tra thành phố Kon Tum chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp
công dân thành phố: Tổ chức tiếp, hướng dẫn, trả lời công dân tại Trụ sở Tiếp
công dân thành phố; đồng thời, tổ chức tốt việc tiếp nhận đơn, thư của người dân
đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố.
Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Kon Tum theo quy định trong ngày 23 tháng 8 năm 2021.
3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường: Cử cán bộ, công chức trực
tiếp công dân vào ngày 22 tháng 8 năm 2021 tại Trụ sở UBND các xã, phường
để tiếp nhận đơn, thư của người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh.
Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 23 tháng 8 năm 2021 về Ban
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Tiếp công dân thành phố để tổng hợp báo cáo theo quy định. Đồng thời, niêm
yết công khai Thông báo này tại địa điểm tiếp công dân cấp xã để Nhân dân biết,
thực hiện.
4. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông thành
phố Kon Tum đăng tải Thông báo này lên Trang thông tin điện tử của thành phố
để Nhân dân trên địa bàn thành phố biết.
Văn phòng HĐND-UBND thành phố Kon Tum thông báo để các cơ quan,
đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn thành phố biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ban TCD tỉnh (b/c);
- TT. Thành ủy (b/c);
- TT. HĐND TP (b/c);
- BTT. UBMTTQVN TP (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP (b/c);
- Thành phần tham dự TCD (p/h);
- Các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố (p/h);
- UBND 21 xã, phường (p/h);
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT, TD1.
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