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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 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 

và Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 

chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính 

phủ về Quy định quy trình tiếp công dân. 

Căn cứ Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan 

và lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 như sau 

1. Lịch tiếp công dân 

a) Tiếp công dân thường xuyên 

Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần. 

b) Tiếp công dân định kỳ 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp công dân định kỳ 01 ngày trong 01 

tháng, vào thứ Ba tuần đầu tiên của tháng, nếu trùng vào ngày Lễ thì sẽ tiếp công dân 

vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Giám đốc Sở bận công tác đột xuất sẽ ủy 

quyền cho 01 Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay Giám đốc Sở. 

c) Tiếp công dân đột xuất 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tiếp công dân đột xuất đối 

với một số trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật. 

2. Địa điểm tiếp công dân 

Phòng Tiếp công dân – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Thời gian tiếp công dân 

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00. 

- Buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ 00. 
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các tổ chức, công dân được biết./. 

 

Sở Giáo dục và 

 
thuathienhue.go 

n: Tỉnh Thừa 

an ký: 1/4/2022 
 PM 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh ( để báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh ( để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Các Phòng ban của Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website của Sở (để thông báo) 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 
Ký bởi: 
Đào tạo 
Email: 
sgddt@ 
v.vn 
Cơ qua 
Thiên 
Thời gi 
3:08:05 

 
 

Nguyễn Tân 

 



LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 04/TB-SGDĐT, ngày 04 tháng 01 năm 2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo ) 
 

 
 

Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 

04/01/2022  

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Tân 

(Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tiếp công dân 
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01/03/2022 

05/04/2022 

03/05/2022 

07/06/2022 

05/07/2022 

02/08/2022 

06/09/2022 

04/10/2022 

01/11/2022 

06/12/2022 

 


