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THÔNG BAO
Ljch tip cong dan 4jnh k' cüa Giám dc SÔ GTVT Bong Tháp
Can cü Lut Tip cong dan ngày 25/11/20 13;
Sà Giao thông 4n tâi fMng Tháp thông báo ljch tip cong dan djnh kS' vào
ngày 15/9/2020 (Thir 3) ciia Giám dôc Si nhr sau:
1. Lch Tiêp cong dan:
a) Thôigian:
Buôi sang: Tr 07 gRi 00- 11 gi 30 phüt.
Buôi chiu: Tr 13 giô' 30 phüt - 17 gi? 00.
b) Dja diem:
Phông tiêp cong dan s Giao thông 4n tâi tinh Dông Tháp, so 153, QL 30,
phthng M5 Phü, thành phô Cao Lãnh, tinh Dông Tháp.
c) Thành phân tham gia tiêp cong dan:
- Chü tn: ông Trân TrI Quang — Giám dôc Si.
- Thành phn tham gia: Thanh tra Si, Cong chüc tiêp cong dan, và các Phông
chuyên môn, dan vj thuc Si (khi có yeu cau).
2. To chu'c thtrc hin:
- Länh dao các Phông, dan vi khi drqc yêu câu tham gia cüng tiêp cong dan
phái chuân bj day dü ni dung, tài 1iu thuc pham vi ngành, lTnh virc dugc giao
quãn 1, phii trách.
- Van phông S& thông báo ljch tip cong dan cüa Giám dc Sâ len website
cüa Si, trung hcip có thay dôi ngày tiêp cong dan phãi kjp thi tham mru Giám
dôc S& diêu chinh ljch lam vic và thông báo theo quy dnh.
- Bo ph.n tip cOng dan niêm yt cOng khai ljch tip cong dan djnh kST cüa
Giám dOc Si t.i Phông tiêp cOng dan theo quy djnh.
* Lu'u j: Trithng hgp cOng dan có nhu cu tip djnh ks', phái dn b phn tip
cong dan cüa S dê dang k truóc lich tip, ngthi tiêp và gui kern theo dan, triièng
hçip không có don thI phãi cung cap ni dung khiêu nai, to cáo, kiên ngh, phán ánh
dugc yêu cau giâi quyêt cho cOng chirc tiêp cong dan dê báo cáo lành d.o S&
chuân bj ho so, tài 1iu có lien quan nhäm chü dng giái dáp hoc giãi quyêt V11
vic drçic kjp thii di.ing quy dnh.
S Giao thông vn tâi thông báo ljch tip cOng dan djnh k' d các t chüc, cá
nhân ducic biêt, lien h khi có yêu câu./.
TL.GIAM BOC
Noinhân:
- Thanh tra Tinh;
- Lnh dao Sâ;
- Các Phông, dan vj thuc Só
- Trang thông tin din tr Sâ;
- Bô pIin tiêp cong dan S;
- Li.ru VT, VP.
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