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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp dân của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2023 

 

Căn cứ Luật tiếp Công dân số 42/2013/QH13 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 tháng 10 năm 2014 của 

Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây 

dựng lịch tiếp công dân năm 2023 cụ thể như sau:  

1. Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Trung tâm 

Thời gian 
Lãnh đạo Trung 

tâm 
Chức vụ 

Sáng Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ 

vào ngày 15 hàng tháng 

 

Nguyễn Tiến Tôn 

 

 

Giám đốc 

 
Chiều Từ 13 giờ 30’ đến 16 giờ 30’ 

vào ngày 15 hàng tháng 

Lãnh đạo Trung tâm tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp 

ngày 15 hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thì được tổ chức vào 

ngày làm việc tiếp theo. Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ Lãnh đạo Trung 

tâm thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp yêu cầu khẩn thiết theo quy 

định.  

2. Lịch tiếp công dân thường xuyên 

Thời gian Viên chức, chức vụ 

Sáng 
Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ 

vào các ngày làm việc trong tuần Phạm Nam Duy, Trưởng Phòng Tổ 

chức – Hành chính 
Chiều 

Từ 13 giờ 30’ đến 16 giờ 30’ 

vào các ngày làm việc trong tuần 

3. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân, tầng 1 nhà A, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật – Số nhà 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại: 02093.870.943 
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Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

năm 2023. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông 

báo số 60/TB-KSBT ngày 11/01/2023. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Y tế (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Website đơn vị; 

- Niêm yết tại bảng tin; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Tôn 

 

 

 

    

 

 


		2023-03-15T16:45:19+0700


		2023-03-16T07:43:28+0700


		2023-03-16T07:41:19+0700


		2023-03-16T07:41:19+0700


		2023-03-16T07:41:19+0700


		2023-03-16T07:44:19+0700




