SAO Y
Sở Giao thông Vận tải
Thời gian ký: 03/02/2021 10:50:01 +07:00

UBND TIN}I DONG THAP
SO GIAO THONG VAN TAI

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S6: 1O3/TB-SGTVT

£kng Tháp, ngày O tháng 02 nám 2021

THÔNG BAO
tip
cong dan djnh kj' tháng 02/202 1
Llch
cüa Giárn dc S& GTVT Dng Tháp
Can cü Lutt Tip cong dan ngày 25/11/2013;
Can cü Quytdnh s 185/QD-UBND-TCCB ngày 30/12/2020 cUa UBND
tinh Dông Tháp, ye vic giao ông Lê Hoàng Báo - Phó Giám dôc S phii trách
diêu hành hoit dng Si Giao thông 4n tái.
S Giao thông vn tài Dng Tháp thông báo 1ch tip cong dan djnh k' vào
ngày 17/02/202 1 - (Thu 4) cüa Giám dôc S& nhix sau:
P.

A

1. Lch Tiep cong dan:
a) Thôi gian tilp Cong dan:
- Bui sang: Tx 07 giv 00- 11 gii 30 phit.
- Buôi chiu: Ti 13 gii 30 phüt - 17 gi& 00.
b) Dja dim hip cong dan:
Phông tip cong dan Sâ Giao thông vn tái tinh Dng Tháp, s 153, QL 30,
phithng M Phü, thành ph Cao Lãnh, tinh Dng Tháp.
c) Thành phn tham gia tip cong dan:
- Chü trI: ông Lê Hoàng Bão — Phó Giám d6c ph trách diu hành Sâ.
- Thành phn tham gia: Van PhOng S; Thanh tra S&; Cong chtrc tip cong
dan; các Phông chuyên môn, dn vi thuc S& (khi có yeu ctu).
2. To chtrc thirc hin:
- LAnh dao các Phông, don v khi duçc yêu cu tham gia cüng tip cong
dan phái chun bj d.y dü nôi dung, tài 1iu thuc phm vi ngành, linh virc ducrc
giao quãn 1, phi trách.
- Van phông Si thông báo ljch tip cOng dan cüa Giám c1c S len Trang
thông tin din tü cüa Si, tru&ng hqp có thay di ngày tip cOng dan djnh k' phái
kjp thii tham mi.ru Giám dic Sà diu chinh 1ch lam vic và thông báo theo quy
djnh.
- Bô phn tip cOng dan niêm yt cOng khai lich tip cong dan dnh k' cüa
Giám dc Si ti Phông tip Cong dan theo quy dnh.

* Luu i: Truông hqp cong dan có nhu cAu tip djnh ks', phái dn b phn
tip cong dan cüa S d däng k' trirâc ljch tip, nguii tip và giri kern theo dcm,
tài 1iu trithng hqp không có don thI phái cung cp ni dung khiu nai, t cáo,
kin nghj, phán ánh duçc yêu cAu giái quyt cho cong chirc tip cOng dan d báo
cáo lành do Sâ triu tp can b, cong chi.'rc các phông chuyên môn, nghip viji
có lien quan tham gia tip cOng dan và chun b h si, tài 1iu có lien quan dn
ni dung khiu ni, t cáo, kin nghj, phán ánh cüa cOng dan nhm chü dng
giâi clap hoc giái quyt vii vic duqc 14p th?ii, diing quy dtnh.
Sà Giao thôngvn tãi thông báo ljch tip cOng dan djnh kS' d các t chüc,
cá nhân duçic bit, lien he khi có yeu cu.I.
TL.GIAM hOC
No'i nhjin:
- Thanh tra Tinh;
- Lãnh dao Si;
- Các Phông, dan vj thuGc S&;
- Cong thông tin din tir Sâ;
- B phn tiêp cong dan So;
-Luu:VT,VP.
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