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Số: 500 /TB-CTHADS

THÔNG BÁO
V/v tạm dừng tiếp công dân tại trụ sở
Thực hiện Thông báo số 1634/TB-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại các trụ sở, địa điểm tiếp
công dân trên địa bàn tỉnh.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn
tỉnh đã xảy ra các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, để tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh tại trụ sở Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS các huyện,
thành phố Tân An và thị xã Kiến Tường. Lãnh đạo Cục THADS tỉnh thông báo
tới tất cả công dân, cơ quan, tổ chức như sau:
1. Tạm dừng tiếp công dân định kỳ của Cục trưởng Cục THADS tỉnh.
2. Tạm dừng tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ của lãnh
đạo Chi cục THADS các huyện trên địa bàn tỉnh.
3. Công dân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu liên quan đến khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh thì gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh đến Cục THADS
tỉnh, Chi cục THADS các huyện trong tỉnh qua đường bưu điện.
4. Phòng tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chi cục THADS các
huyện phải thực hiện xử lý, hướng dẫn, giải quyết đơn thư theo thẩm và trả kết
quả giải quyết, hướng dẫn cho công dân qua đường bưu điện; vẫn đảm bảo duy
trì công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng theo quy
định của pháp luật trong thời điểm dịch bệnh đang xảy ra trong cộng đồng.
Thời gian tạm dừng kể từ ngày thông báo cho đến khi có thông báo mới.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức và công
dân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
CỤC TRƯỞNG
- Tổng cục THADS (b/c);
- Lãnh đạo cục (04);
- Cổng thông tin điện tử;
- Phòng KT&GQKN - TC (t/h);
- Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã (t/h);
- Lưu: VT.
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