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THÔNG BAO
Ljch tip cong dan djnh ky cüa Giám dc S& GTVT Dng Tháp
Can cir Lu.t Tiêp cong dan ngày 25/11/20 13;
Si Giao thông vn tãi Dng Tháp thông báo ljch tip cong dan djnh kS' vào
ngày 15/10/2020 (Thu 5) ci:ia Giám dôc S& nhi.r sau:
1. Lch Tiêp cong dan:
a) Thô'igian:
Buôi sang: Tr 07 gi 00- 11 gR 30 phit.
Buôi chiêu: Tr 13 gRi 30 phüt - 17 gRv 00.
b) Dia diem:
Phông tiêp cong dan s Giao thông vn tái tinh Dông Tháp, so 153, QL 30,
phiRing M Phii, thành phô Cao Lãnh, tinh DOng Tháp.
c) Thành phân tham gia tiêp cong dan:
- Chii trI: ông Trân TrI Quang — Giám dôc S.
- Thành ph.n tham gia: Thanh tra S&, Cong chirc tip cong dan, và các Phông
chuyên môn, don vj thuc S (khi có yOu cau).
2. To chfrc thurc hin:
- Lãnh do các Phông, don vj khi duçic yOu c.0 tham gia cüng tiêp cong dan
phái chuân bj day dü ni dung, tài 1iu thuc phm vi ngành, 1mb virc ducic giao
quãn 1, phi trách.
- Van phông S thông báo ljch tip Cong dan cüa Giám dc Sà iOn website
cña Sty, tnr?ing hcip có thay dôi ngày tiêp cong dan phái kjp thii tham miru Giám
dôc Si diêu chinh lich lam vic và thông báo theo quy djnh.
- Bô phn tip cong dan niOm yt cong khai ljch tip cOng dan djnh k' cüa
Giám dOe Sà ti Phông tiêp cOng dan theo quy djnh.
* Lu'u i: Trithng hgp cong dan có nhu cu tip djnh
kS', phãi dn b phn tiêp
cong dan cña Si dê däng k triróc 1ch tiOp, ngithi tiêp và gui kern theo don, trithng
hqp không có don thI phái cung cap ni dung khiOu ni, to cáo, kiên nghj, phãn ánh
duqc yOu câu giái quyOt cho cong chuc tiOp cong dan dO báo cáo lành do Sà
chuân bj ho so, tài lieu có lien quan nhäm chñ dng giãi dáp ho.c giái quyOt vi
vic di.rçic kjp thii dung quy djnh.
Sâ Giao thông vn tãi thông báo ljch tip cong dan dinb k' d các t chuc, cá
nhân duçic biOt, liOn h khi có yOu cau./.
TL.GIAM DOC
Ncri n/ian:
- Thanh tra Tinh;
- Lãnh dao S&;
- Các Phông, dan vj thuc Sâ;
- Trang thông tin din ti S&;
- B phn tiêp cong dan S;
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