
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /TB - SXD Hà Nam, ngày    tháng 01 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp công dân của Sở Xây dựng năm 2023 

 

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 một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-SXD ngày 08/3/2017 của Sở Xây dựng ban 

hành Quy chế tiếp công dân. 

Sở Xây dựng thông báo lịch tiếp công dân tại trụ sở cơ quan: 
 

1. Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở 
 

Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, 

nếu ngày 15 của tháng trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ thì thực hiện vào ngày làm 

việc tiếp theo. 

Trường hợp đột xuất Giám đốc Sở không thể tiếp công dân theo lịch thì ủy 

quyền, phân công Phó Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân. 
 

2. Tiếp công dân đột xuất 
 

Lãnh đạo Sở thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp theo 

quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân. 
 

3. Tiếp công dân thường xuyên 
 

Công chức thuộc Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên 

vào các ngày làm việc trong tuần. 

 Công chức Văn phòng Sở phối hợp Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công 

dân theo quy định. 
 

4. Thời gian, địa điểm tiếp công dân 
 

Thời gian: Theo giờ làm việc hành chính, địa điểm: Tại phòng tiếp công 

dân của Sở Xây dựng  

Sở Xây dựng trân trọng thông báo./. 
 

 

Nơi nhận : GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (để b/c);  

- Các Sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;  

- Lãnh đạo SXD;  

- Các phòng thuộc SXD;  

- Lưu: VT, TTr. Nguyễn Quang Huy 
   TB(VQL)- 2023/006.  
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