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THÔNG BÁO  

V/v tiếp tục thực hiện tiếp công dân định kỳ từ ngày 12/4/2022 

tại: Trụ sở Tiếp công dân huyện Lâm Thao 

  

Trong thời gian qua, công tác quản trị rủi ro phòng dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được triển khai hiệu quả, số bệnh nhân có triệu  

chứng nặng, bệnh nhân phải nhập viện điều trị liên tục giảm; Thực hiện Văn bản 

số 1075/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tiếp  

tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong phòng chống dịch COVID-19 để 

tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong điều kiện vừa phòng, 

chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội. UBND huyện Lâm Thao thông báo: 

        Tiếp tục thực hiện tiếp công dân định kỳ từ ngày 12/4/2022 tại Trụ sở Tiếp 

công dân huyện nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch covid-19 theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và công dân thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT: HU, HĐND, UBMTTQ huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc UBND huyện; 

- ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Ban TCD huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Bộ phận Bảo vệ UBND huyện; 

- Lưu: VT, HC (H-46b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Văn 
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