
                                                                                                                                                             * 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
     Số:  11 /TB-SNN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Bình Thuận, ngày  05 tháng 01  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Lịch Tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

tỉnh Bình Thuận năm 2019 

 

 

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Tiếp công dân 

năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 440/QĐ-SNN ngày 

03/6/2015 của Giám đốc sở về việc ban hành nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp 

công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở thông báo lịch tiếp công 

dân năm 2019 như sau: 

1. Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng; trường hợp 

ngày tiếp công dân trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì thực hiện vào ngày 

làm việc tiếp theo liền kề. 

Trường hợp Giám đốc Sở có công tác đột xuất không tiếp được thì ủy quyền 

cho một Phó Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân. 

2. Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân có trách nhiệm tiếp công dân 

vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

- Điện thoại liên hệ: 02523.822551 (Thanh tra sở) 

- Địa chỉ tiếp công dân: Phòng tiếp công dân Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Bình Thuận (Số 17 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận). 

- Văn phòng Sở có trách nhiệm đăng nội dung thông báo này trên trang thông 

tin điện tử của Sở (http://snnptnt.binhthuan.gov.vn). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ quan, sở, ban 

ngành, các quan truyền thông và công dân được biết./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh;  

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình; 

- Báo Bình Thuận; 

- Các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trưởng phòng nghiệp vụ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, TT, Huyền. 

 

 

 
 

 

Mai Kiều 
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