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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân  

của Trung tâm Khuyến công Bình Thuận năm 2018 

   

 Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-TTKC ngày 26/3/2015 của Giám đốc Trung 

tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của 

Trung tâm Khuyến công, 

 Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-TTKC ngày 23/6/2017 của Giám đốc 

Trung tâm về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân 

của Trung tâm Khuyến công. 

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận thông báo việc tổ chức tiếp công dân 

tại địa điểm tiếp công dân của Trung tâm năm 2018 như sau: 

1. Giám đốc Trung tâm Khuyến công tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 

15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày 

làm việc tiếp theo liền kề. 

2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Giám đốc Trung tâm tiếp công 

dân khi có yêu cầu khẩn thiết. 

3. Trường hợp Giám đốc Trung tâm đi vắng không thể tiếp công dân theo 

lịch đã định thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm tiếp công dân và Phó 

Giám đốc phải có trách nhiệm báo cáo lại với Giám đốc. 

4. Giao phòng Hành chính – Tổng hợp phối hợp với các Phòng chuyên 

môn liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân; Chuẩn bị hồ sơ, thu thập tài liệu vụ việc rõ ràng, cụ thể, đề xuất 

hướng xử lý giải quyết và báo cáo cho Lãnh đạo Trung tâm trước khi tiến hành 

tiếp công dân. 

5. Khi cần thiết Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm yêu cầu Trưởng 

phòng Hành chính – Tổng hợp hoặc Trưởng phòng chuyên môn thuộc Trung 

tâm cùng tiếp công dân. 

6. Việc tiếp công dân thường xuyên của Trung tâm Khuyến công được 

thực hiện trong giờ hành chính (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết). Giao Trưởng phòng 

Hành chính – Tổng hợp:  

- Niêm yết công khai nội dung thông báo này tại trụ sở làm việc của 

Trung tâm;  

- Giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức công tác tiếp công dân;  
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- Chủ trì phối hợp với các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Trung tâm tổ 

chức việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo 

quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;  

- Tổng hợp và báo cáo tình hình tiếp công dân của Trung tâm Khuyến 

công theo quy định. 

7. Giao Quản trị mạng đăng nội dung thông báo này trên trang thông tin 

điện tử của Trung tâm Khuyến công (www.khuyencongbinhthuan.com.vn) 

8. Thông tin liên hệ: 

- Điện thoại: 0252.3823921 (Phòng Hành chính – Tổng hợp). 

- Địa chỉ tiếp công dân: Trung tâm Khuyến công Bình Thuận, địa chỉ: 

T32, Khu dân cư Trung tâm Thương mại Bắc Phan Thiết, Tp. Phan Thiết, T. 

Bình Thuận. 

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận thông báo đến các tổ chức và công 

dân được biết./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Công Thương (b/c); 

- Lãnh đạo TT; 

- Các cơ sở CNNT; 

- Các phòng TT; 

- Quản trị mạng; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

 

 

 

Trịnh Trầm 
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