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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tây Ninh, ngày      tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Lịch Tiếp công dân năm 2021 của Sở Công Thương Tây Ninh 

 

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 thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, 

Sở Công Thương Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân năm 2021, mỗi 

tháng 01 ngày, cụ thể như sau: 

Ngày, tháng, năm Bộ phận cùng Lãnh đạo Sở tiếp công dân Ghi chú 

12/01/2021 – Thứ ba Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan  

23/02/2021 – Thứ ba Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan  

16/3/2021 – Thứ ba Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan  

13/4/2021 – Thứ ba Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan  

11/5/2021 – Thứ ba Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan  

15/6/2021 – Thứ ba Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan  

13/7/2021 – Thứ ba Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan  

17/8/2021 – Thứ ba Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan  

14/9/2021 – Thứ ba Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan  

12/10/2021– Thứ ba Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan  

16/11/2021 – Thứ ba Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan  

14/12/2021– Thứ ba Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan  

- Trường hợp bận việc đột xuất không thể tiếp công dân theo lịch nêu trên, 

Giám đốc Sở sẽ phân công trực tiếp cho Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng hoặc 

Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan tiếp công dân và có trách nhiệm báo 

cáo lại Giám đốc giải quyết. 

- Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở tiếp công dân thường 

xuyên trong các ngày còn lại. 



 

* Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân, Sở Công Thương ( địa chỉ: 

Số 304 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh). 

* Thời gian tiếp công dân: - Buổi sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút. 

     - Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00. 

* Điện thoại liên hệ: 0909.879747 – Chánh Thanh tra Sở Công Thương. 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 
- Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- UBND huyện, tx,TP; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 
- Đăng tin CTP của Sở; 

- Niêm yết tại Phòng TCD; 

- Lưu: VT, TTr. Bạch. 05. 

GIÁM ĐỐC 
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