
 

 

UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:         /TB-SNV Kon Tum, ngày        tháng 12 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở Nội vụ 

 

Căn cứ  Luật tiếp công dân năm 2013; 

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

chi tiết hướng dẫn một số điều luật tiếp công dân; 

Thực hiện Quyết định số 367/QĐ-SNV ngày 08/9/2021 của Giám đốc Sở Nội 

vụ về Nội quy tiếp công dân; Quyết định số 366/QĐ-SNV ngày 08/9/2021 của Giám 

đốc Sở Nội vụ về Quy chế phối hợp tiếp công dân; 

Sở Nội vụ thông báo lịch tổ chức tiếp công dân năm 2022, cụ thể như sau:  

1. Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở: Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp 

tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, 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 một 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 theo đúng trình tự 

quy định pháp luật. 

Các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra 

Sở để chuẩn bị nội dung theo đơn và đăng ký của công dân, cử công chức tham dự 

buổi tiếp công dân theo quy định. 

2. Tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan: Thanh tra Sở tổ chức tiếp công 

dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các buổi tiếp công dân thường 

xuyên tại cơ quan theo quy định của pháp luật. 

3. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Buổi sáng 8 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. 

- Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Sở Nội vụ (tầng 7, Tòa nhà A, khối Văn 

hóa - Xã hội, Khu Trung tâm hành chính mới tỉnh Kon Tum). 

Sở Nội vụ thông báo để các cá nhân, tổ chức biết./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- GĐ, PGĐ Sở Nội vụ; 
- Các ĐV thuộc, trực thuộc SNV; 
- Đăng trang thông tin điện tử Sở; 
- Niêm yết trụ sở SNV; 
- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Viết Nam 
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