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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc  

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng năm 2017 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013 và 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 của Luật Tiếp công dân, Sở Thông tin và Truyền thông thành 

phố Đà Nẵng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân lịch tiếp 

công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 

2017 như sau: 

1. Thời gian tiếp công dân 

Thời gian tiếp công dân là vào ngày 15 hàng tháng (trường hợp trùng vào 

ngày nghỉ, lễ, Tết hoặc Giám đốc Sở có lịch họp, công tác thì chuyển sang ngày 

làm việc liền kề), thời gian cụ thể: 

a) Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

b) Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. 

Công dân có nhu cầu có thể liên hệ đăng ký thông qua Văn phòng Sở 

Thông tin và Truyền thông theo số điện thoại 0511.3840.123. 

2. Địa điểm tiếp công dân 

Phòng Tiếp công dân, Tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 

số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

 Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức và công dân được biết./. 

Nơi nhận: 
- UBND TP (b/cáo); 

- Thanh tra TP; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện; 

- BQL Tòa nhà TTHC; 

- Niêm yết tại địa điểm tiếp dân; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- BBT trang TTĐT Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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