
UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-KHĐT       Ninh Bình, ngày     tháng     năm 2020 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở 

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 thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; 

Căn cứ quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; Quy chế tiếp công dân của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ 

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ 1 tháng 1 lần, vào ngày Thứ Ba của tuần 

thứ hai hàng tháng. Trường hợp Giám đốc Sở có việc đột xuất không tiếp dân được 

thì ủy quyền cho Phó Giám đốc thường trực tiếp thay; Cụ thể như sau: 

- Ngày 07 tháng 01 năm 2020   - Ngày 07 tháng 7 năm 2020 

- Ngày 11 tháng 02 năm 2020   - Ngày 11 tháng 8 năm 2020 

- Ngày 10 tháng 3 năm 2020   - Ngày 08 tháng 9 năm 2020 

- Ngày 07 tháng 4 năm 2020   - Ngày 06 tháng 10 năm 2020 

- Ngày 05 tháng 5 năm 2020   - Ngày 10 tháng 11 năm 2020 

- Ngày 09 tháng 6 năm 2020   - Ngày 08 tháng 12 năm 2020 

II. Tiếp công dân đột xuất 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013. 

III. Thời gian và địa điểm 

1. Thời gian: Theo giờ hành chính. 

2. Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Tham gia tiếp dân cùng Giám đốc Sở có các thành viên Tổ Tiếp công dân và 

lãnh đạo một số phòng, đơn vị có liên quan. 

Trên đây là Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. Thông báo này được niêm yết tại Phòng tiếp công dân Sở và 

đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở để các tổ chức, công dân biết, liên hệ./. 

Nơi nhận: 
  - UBND tỉnh (để b/c); 

  - Ban Tiếp công dân tỉnh (để b/c); 

  - Tổ Tiếp công dân Sở; 

  - Lưu: VT. 
          MH 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Nguyễn Toàn Thắng 
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