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THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số
64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều Luật tiếp công dân. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà
Nẵng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân lịch tiếp công dân năm
2020 như sau:
1. Thời gian tiếp công dân: Lịch tiếp công dân cụ thể như sau:
STT

1

Ngày
tiếp

Thứ Hai

Thời gian

Từ 9h30
đến 11h30

2

Thứ Tư

Từ 14h00
đến 17h30

3

Thứ Sáu

Từ 14h00
đến 17h30

Lĩnh vực tiếp

Người tiếp

Tất cả các
lĩnh vực

- 01 Lãnh đạo Sở
- 01 Lãnh đạo Thanh tra
- 01 Lãnh đạo Phòng Người có công
- 01 chuyên viên Thanh tra và 01
chuyên viên các phòng chuyên môn

Lao động, tiền
lương, bảo hiểm - Mỗi phòng chuyên môn cử 01 lãnh
xã hội, việc làm, đạo hoặc 01 chuyên viên
an toàn lao động
- 01 Lãnh đạo Phòng Người có công
Người có công
với cách mạng - 01 chuyên viên Phòng Người có
công

Ghi chú: Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào sáng thứ hai của tuần đầu tiên
hàng tháng và các Phó giám đốc Sở tiếp công dân vào sáng thứ hai các tuần còn lại của
tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì chuyển
sang ngày làm việc liền kề tiếp sau đó.
2. Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân, cổng số 05, Tầng 01, Trung
tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu,
thành phố Đà Nẵng.
Vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng thông báo đến
các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được biết./.
Nơi nhận:
- UBND TP (để báo cáo);
- Thanh tra TP;
- Các Sở ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- BQL Tòa nhà TTHC;
- Niêm yết tại địa điểm tiếp công dân;
- Đăng Website của Sở;
- Lưu VT, VP, TTr.
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