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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân năm 2022  

 

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

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;  

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; 

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 Nội quy tiếp công dân của Sở Du lịch Nghệ An; 

Sở Du lịch Nghệ An thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau: 

1. Thời gian và địa điểm tiếp công dân: 

- Thời gian: theo giờ làm việc của của cơ quan hành chính nhà nước. 

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân (tầng 1), Sở Du lịch Nghệ An - số 07, 

Đại lộ V.I Lê Nin, phường Hưng Phúc, TPVinh, tỉnh Nghệ An.  

2. Lịch tiếp công dân:  

- Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Sở tổ chức tiếp công dân thường 

xuyên tại Phòng tiếp công dân của Sở vào các ngày làm việc trong tuần. 

- Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An chủ trì phiên tiếp 

công dân vào ngày 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ chuyển 

sang ngày tiếp theo). Trường hợp đột xuất Giám đốc Sở không chủ trì được thì ủy 

quyền cho một Phó Giám đốc chủ trì phiên tiếp công dân. Nội dung liên quan 

chuyên môn đến Phòng nào thì Trưởng phòng đó cùng dự. 

Trong trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của cấp trên hoặc có vụ việc phức 

tạp, Giám đốc Sở sẽ bố trí lịch tiếp công dân đột xuất, ngoài lịch tiếp công dân 

theo định kỳ.  

Sở Du lịch Nghệ An thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính - Tỉnh ủy (b/c); 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở, các phòng Sở; 

- Cổng TTĐT của Sở Du lịch; 
- UBND và Phòng VHTT các huyện, thành, thị; 
- Hiệp hội Du lịch Nghệ An; 

- Chi hội Lữ hành, Chi hội Khách sạn Nghệ An; 
- Lưu: VT, TTR. 

GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

           Nguyễn Mạnh Cường 
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