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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân thƣờng xuyên và định kỳ  

năm 2018 của Sở Công Thƣơng 

 
           

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiếp công dân;  

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính 

phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-SCT ngày 28/01/2016 ban hành Quy chế tiếp công 

dân. 

Sở Công Thương thông báo cụ thể lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại 

Sở như sau: 

1. Giám đốc Sở Công Thương trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng 

tháng (giờ hành chính), nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thì tổ chức tiếp công 

dân vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Giám đốc Sở bận công tác đột xuất thì ủy 

quyền cho 1 Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay Giám đốc. 

Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên, nếu có vụ việc phức tạp, cần thiết, 

Giám đốc Sở bố trí thời gian để tiếp công dân đột xuất. 

2. Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần. 

3. Thời gian tiếp công dân:  

- Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00’ (Giờ hành chính); 

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00’ (Giờ hành chính). 

4. Địa điểm tiếp công dân: Tại phòng tiếp công dân Sở Công Thương, địa chỉ (số 

494 đường Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). 

Sở Công Thương thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan biết thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo); 

-Thanh tra tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Công Thương; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở;                                    
- Đăng trang thông tin của Sở;  

- Niên yết tại phòng TCD Sở. 



  

 


