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THÔNG BÁO  

Lịch tiếp công dân năm 2022 

 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; 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 Quyết định số 150/QĐ-KHCN ngày 08/6/2021 về việc phân công 

cán bộ thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với 

lĩnh vực KH&CN. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 tai Sở 

cụ thể như sau: 

1. Lịch tiếp công dân. 

- Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, nếu ngày 

tiếp công dân của Giám đốc Sở trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào 

ngày làm việc liền kề tiếp theo  

- Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức thường trưc, tiếp công 

dân thường xuyên trong giờ hành chính theo quy định. 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp, tham gia tiếp 

công dân cùng Giám đốc và bộ phận thường trực tiếp công dân khi có yêu cầu. 

2. Thời gian tiếp công dân:  

Trong giờ hành chính các ngày làm việc, cụ thể: 

- Mùa hè: 

+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút. 

+ Buổi chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

- Mùa Đông: 

+ Buổi sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút 

3. Địa điểm tiếp công dân. 

- Tại Phòng tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ số: 513 

đường Lương Ngọc Quyến TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và cá nhân được biết./. 

 
Nơi nhận:  
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Đăng trên trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, TTR. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Bộ Sơn 
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https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=64/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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