
 
 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

Số:           /TB-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày           tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

 

 Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên thông báo lịch tiếp công 

dân thường xuyên và định kỳ tại Sở như sau: 

 I. Thời gian tiếp công dân 

Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân bố trí tiếp công dân theo thời 

gian trong các ngày làm việc như sau: 

 - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

 - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

 II. Địa điểm tiếp công dân 

Tại Phòng Tiếp công dân của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh 

Phú Yên, 02 Tố Hữu, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

III. Người tiếp công dân 

1. Tiếp công dân thường xuyên 

Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân có tên tại Điều 1 Quyết định 

số 128/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/01/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội tỉnh Phú Yên về việc thành lập Tổ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh. 

2. Tiếp công dân định kỳ 

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ 01 lần/tháng vào ngày 16 hàng tháng; 

nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. 

Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu cần thiết theo quy định.  

Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng hoặc vì lý do đột xuất, việc tiếp công dân 

sẽ giao cho 01 Phó Giám đốc chủ trì tiếp công dân theo quy định. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên trân trọng thông báo 

đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Website Sở LĐTBXH; 

- Lưu: VT, TTr. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Khắc Đô 
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