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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường 
 
 

Căn cứ Luật Tiếp công dân  năm 2013 và các văn bản hướng dân thi hành; 
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc 

Sở năm 2021 như sau: 
I. Lịch tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan: 
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp công dân định kỳ vào ngày 

vào ngày 10 và 25 hàng tháng (nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ lễ 
hoặc ngày nghỉ hàng tuần sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp 
Giám đốc Sở vắng mặt thì phân công một Phó Giám đốc Sở tiếp tiếp công dân. 

- Chánh Thanh tra Sở chủ trì chuẩn bị nội dung, phân công công chức 
cùng tiếp công dân với Lãnh đạo Sở. Khi có ý kiến, kiến nghị của công dân liên 
quan đến lĩnh vực chuyên môn thì trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách 
nhiệm cùng tiếp công dân, hướng dẫn nghiệp vụ và trả lời ý kiến công dân. Văn 
phòng Sở sắp xếp phòng tiếp công dân, bố trí bảo vệ khi tiếp công dân. 

- Thanh tra Sở bố trí công chức tiếp công dân thường xuyên vào các ngày 
làm việc trong tuần, trong giờ hành chính; kịp thời báo cáo Giám đốc Sở xử lý 
các trường hợp phát sinh. 

II. Thời gian, địa điểm tiếp công dân: 
- Thời gian: Tiếp công dân theo giờ hành chính (có lịch kèm theo). 
- Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường, số 06 

Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum. 
Thông báo này được gửi cho các đơn vị liên quan và thông báo rộng rãi 

để công dân được biết./. 
 

Nơi nhận:          
- UBND tỉnh (thay b/cáo); 
- Ban Tiếp công dân tỉnh (biết); 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- GĐ Sở, các PGĐ; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 
- Trung tâm CNTT (đăng tin); 

- Niêm yết công khai tại trụ sở; 
- Lưu: VT, TTrLTTN. 
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LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 
 

TT Tháng Ngày tiếp dân Chủ trì Ghi chú 

01 Tháng 01 
11/01/2021 (thứ hai) Giám đốc Sở 

Thay ngày 

10/01/2021 

25/01/2021 (thứ hai) Giám đốc Sở  

02 Tháng 02 
10/02/2021(thứ tư) Giám đốc Sở  

25/02/2021 (thứ năm) Giám đốc Sở  

03 Tháng 03 
10/3/2021 (thứ tư) Giám đốc Sở  

25/3/2021 (thứ hai) Giám đốc Sở  

04 Tháng 4 

12/4/2021 (thứ hai) Giám đốc Sở 
Thay ngày 

10/4/2021 

26/4/2021 (thứ năm) Giám đốc Sở 
Thay ngày 

25/4/2021 

05 Tháng 5 
10/5/2021 (thứ hai) Giám đốc Sở  

25/5/2021 (thứ ba) Giám đốc Sở  

06 Tháng 6 
10/6/2021 (thứ năm) Giám đốc Sở  

25/6/2021 (thứ sáu) Giám đốc Sở  

07 Tháng 7 

12/7/2021 (thứ hai) Giám đốc Sở 
Thay ngày 

10/7/2021 

26/7/2021 (thứ hai) Giám đốc Sở 
Thay ngày 

25/7/2021 

08 Tháng 8 
10/8/2021 (thứ ba) Giám đốc Sở  

25/8/2021 (thứ tư) Giám đốc Sở  

09 Tháng 9 

10/9/2021 (thứ sáu) Giám đốc Sở  

27/9/2021 (thứ hai) Giám đốc Sở 
Thay ngày 

25/9/2021 

10 Tháng 10 
11/10/2021 (thứ hai) Giám đốc Sở 

Thay ngày 

10/10/2021 

25/10/2021 (thứ hai) Giám đốc Sở  

11 Tháng 11  
10/11/2021 (thứ tư) Giám đốc Sở  

25/11/2021 (thứ năm) Giám đốc Sở  

12 Tháng 12 

10/12/2021 (thứ sáu) Giám đốc Sở  

27/12/2021 (Thứ hai) Giám đốc Sở 
Thay ngày 

25/12/2021 

 


