
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM ĐIỀN

Số: 15/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Điền, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Tạm dừng tiếp nhận TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

của xã Cẩm Điền

Kính gửi: Các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cẩm Điền;

Căn cứ công văn của Thanh tra huyện Cẩm Giàng về việc tập huấn kỹ năng, 

nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân năm 2022.

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Điền thông báo tạm dừng tiếp nhận TTHC tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của xã 02 ngày, ngày 27,28 tháng 4 năm 2022 để phục 

vụ công tác tập huấn tại huyện Cẩm Giàng.

Thời gian tạm dừng tiếp nhận bắt đầu từ sáng thứ 4 ngày 27/4/2022 đến 

hết ngày 28/4/2022.

Sáng ngày 29/4/2022 Bộ phận một cửa UBND xã trở lại hoạt động bình thường.

Vậy Ủy ban nhân dân xã Cẩm Điền xin thông báo để cán bộ và nhân dân 

được biết, bố trí thời gian công việc cho phù hợp./.

Nơi nhận: 
- UBND huyện (đê b/c);
- TT. Đảng ủy- HĐND-UBMTTQ xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đài TT xã, Cổng thôn tin điện tử xã;
- Lưu: Vp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Lê Huy Đoàn




		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-04-26T15:30:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Lê Huy Đoàn<lehuydoan@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-26T15:44:35+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM ĐIỀN<camdien.camgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




