
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-SNV                 Tây Ninh, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Sở Nội vụ Tây Ninh năm 2021 

 
 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; 

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

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-SNV ngày 15/9/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ 

ban hành Nội quy tiếp công dân; 

Sở Nội vụ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Nội vụ năm 2021, cụ 

thể như sau: 
 

Nội dung tiếp công dân 
Công chức  

tiếp công dân 
Ghi chú 

Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp vào các ngày 

làm việc trong tuần. 

Chánh Thanh tra,  

Chánh Văn phòng Sở 

 

Các ngày làm việc trong tuần: 

từ thứ hai đến thứ sáu hàng 

tuần. 

Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp định kỳ 02 

lần/tháng (vào ngày 10 và 

20 hàng tháng). 

 

Giám đốc  

Nếu ngày 10 và 20 hàng tháng 

trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo quy định thì 

Giám đốc Sở sẽ bố trí tiếp 

công dân vào ngày làm việc 

tiếp theo. 

 * Trường hợp Giám đốc bận đi công tác theo yêu cầu cấp trên không thể tiếp 

công dân theo lịch, Giám đốc sẽ ủy quyền cho 01 đồng chí Phó Giám đốc tiếp công 

dân, chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo lại Giám 

đốc. 

- Địa điểm tiếp công dân: Tại trụ sở Sở Nội vụ Tây Ninh (Số 008, đường Trần 

Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). 

- Thời gian tiếp công dân: 

+ Buổi sáng bắt đầu 7 giờ 00 đến 11 giờ 30; 

+ Buổi chiều bắt đầu 13 giờ 30 đến 17 giờ 00. 



 - Số điện thoại liên hệ: 02763.824386 (Văn phòng Sở); 02763.820535 (Thanh 

tra Sở). 

Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Nội vụ năm 2021, 

thông báo này được niêm yết tại Sở Nội vụ và đăng trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở Nội vụ để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, liên hệ./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Các Sở, ngành, UBND huyện, TP; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng, ban, TTLTLS ; 

- Lưu: VT, VP. 

                                                                      

 

         GIÁM ĐỐC 
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