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            UBND TỈNH PHÚ YÊN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            THANH TRA TỈNH                           Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc 

                 Số:         /TB-TTr                         Phú Yên, ngày          tháng 01 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Phú Yên 

 

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 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ qui định Quy trình tiếp công dân;   

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND 

tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan Nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

Căn cứ Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND 
tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh; 

Thanh tra tỉnh Phú Yên thông báo lịch tiếp công dân của Thanh tra tỉnh 
như sau: 

I. Địa điểm tiếp công dân 

Phòng tiếp công dân Thanh tra tỉnh Phú Yên, tại số 66 Lê Duẩn, phường 

7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

II. Lịch tiếp công dân 

1. Tiếp công dân thường xuyên 

Phòng Nghiệp vụ 4, Thanh tra tỉnh tiếp công dân vào các ngày làm việc 

trong tuần. 

2. Tiếp công dân định kỳ 

Chánh Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hằng tháng, nếu 
trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo; trường hợp Chánh 
Thanh tra tỉnh bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho Phó Chánh thanh tra tiếp 

công dân thay Chánh Thanh tra. 

3. Tiếp công dân đột xuất 
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Đối với vụ việc phức tạp theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của 
cơ quan cấp trên, Chánh Thanh tra tỉnh sẽ tiếp công dân đột xuất. 

III. Thời gian tiếp công dân    

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

Thanh tra tỉnh thông báo đến Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức và cá nhân biết. 

 

Nơi nhận:                                                                   CHÁNH THANH TRA                      
- UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Các Phó Chánh thanh tra; 
- Văn phòng Thanh tra tỉnh 
(Niêm yết, đăng trên cổng thông tin); 
- Lưu: VT, NV4(Vi). 

 

                                                                             Nguyễn Công Danh 
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