UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 218/VPUBND-TCD-NC

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 02 năm 2022

Về việc tổ chức tiếp công dân
theo hình thức trực tuyến kết hợp
trực tiếp

Kính gửi:
- Thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở,
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố.
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQTU ngày 31/12/2021 của Ban chấp hành
Đảng bộ Tỉnh khoá XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; ý kiến kết luận, chỉ
đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh tại Công văn số 782/UBND-TCD-NC ngày
09/11/2021 và Thông báo số 25/TB-VPUBND ngày 19/01/2022 của Văn phòng
UBND Tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Chuyển
đổi số Tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh xin thông báo đến các sở, cơ
quan ngang sở, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố nội dung như sau:
Từ tháng 3/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức tiếp công dân
theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp (theo dõi lịch làm việc của Ủy ban
nhân dân Tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh để biết hình
thức tiếp) nhằm đảm bảo quyền khiếu nại của công dân, thích ứng an toàn,
phòng chống dịch Covid – 19; từng bước phát triển và hoàn thiện chính quyền
số, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước.
Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp tốt với Văn phòng
Uỷ ban nhân dân Tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết cho việc tiếp
công dân trực tuyến tại các điểm cầu cấp huyện; đảm bảo hiệu quả, an toàn và
tính sẵn sàng của hệ thống.
UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tổ
chức hình thức tiếp công dân phù hợp, đảm bảo tiếp công dân đúng, đủ số ngày
theo quy định của Luật Tiếp công dân.
Văn phòng UBND Tỉnh thông báo đến các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/TU (b/c);
- TT/HĐND Tỉnh (b/c);
- CT/PCT UBND Tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT Tỉnh (t/h);
- Lưu: VT, TCD-NCT.Ph.
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