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THÔNG BÁO 

V/v Tạm dừng tiếp công dân thường xuyên tại văn phòng Ban Quản lý  

dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. 
 

Căn cứ Nội quy tiếp công dân của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh 

Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định số 95/QĐ-BQL ngày 27/9/2017, quy định 

thời gian tiếp công dân định kỳ vào ngày làm việc thứ năm hàng tuần, từ 14h giờ 

đến 17 giờ tại phòng Tiếp công dân của Ban QLDA Phát triển.  

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai một số giải pháp cấp bách về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, trong đó quy định thành phố 

Nha Trang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;  

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 kịp thời và hiệu 

quả, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa thông báo tạm dừng hoạt động tiếp 

công dân định kỳ và tiếp nhận đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo 

trực tiếp tại trụ sở văn phòng Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa (số 204 

đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 

kể từ ngày 13/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận qua dịch vụ Bưu chính vẫn được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.  

Ban QLDA Phát triển thông báo để các tổ chức, công dân được biết./. 

Nơi nhận (VBĐT): 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

- UBND các địa phương 

- Các đơn vị đối tác;  

- Website Ban QLDA; 

- Lưu: VT, PMTXH, Tr.T 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

    Châu Ngô Anh Nhân 
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