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

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2068/TB-SKH&ĐT           Nam Định, ngày 25 tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

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

 Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-SKH&ĐT ngày 25/11/2021 của Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định thông báo lịch tiếp công dân kể từ 

ngày 01 tháng 12 năm 2021 như sau: 

1. Địa điểm tiếp công dân 

Phòng 101, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Số 172 Hàn 

Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). 

2. Lịch tiếp công dân 

2.1. Tiếp công dân thường xuyên 

Thành viên tổ tiếp công dân thuộc Thanh tra Sở quy định tại Quyết định số 

41/QĐ-SKH&ĐT ngày 05/5/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam 

Định phối hợp với các phòng thuộc Sở tiếp công dân thường xuyên từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. 

2.2. Tiếp công dân định kỳ 

- Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào sáng thứ 4 tuần thứ 2 của tháng trong 

giờ hành chính (Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng không thể tiếp công dân theo 

lịch đã định thì Giám đốc Sở sẽ bố trí tiếp vào ngày khác, ngày cụ thể sẽ được 

thông báo trước theo quy định). 

- Phó Giám đốc Sở tiếp công dân vào sáng thứ 4 các tuần còn lại trong 

tháng. 

2.3. Tiếp công dân đột xuất 

Trường hợp khẩn thiết, vụ việc có tính chất phức tạp, Giám đốc Sở sẽ trực 

tiếp hoặc phân công các Phó Giám đốc Sở bố trí tiếp công dân đột xuất ngoài lịch 

tiếp công dân định kỳ. 

Trên đây là Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Nam Định. Thông báo này được niêm yết công khai tại phòng tiếp công dân Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở ; 

- Thành viên tổ tiếp công dân; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: T.Tr. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Mai Văn Quyết 
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