
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            TRUNG TÂM            Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 Số: 04/TB-TTCNTT&TT            Bình Thuận, ngày  30 tháng 12 năm 2021 

   

 

THÔNG BÁO 
Lịch tiếp công dân năm 2022 

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) thông báo 

lịch tiếp công dân năm 2022 như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ 

- Lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT tiếp công dân định kỳ vào ngày 02 

hàng tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào Thứ bảy, Chủ 

nhật hoặc ngày Lễ, Tết theo quy định thì việc tiếp công dân được thực hiện vào 

ngày làm việc kế tiếp. 

- Trường hợp Giám đốc đi công tác, nghỉ phép, Giám đốc ủy quyền cho 

Phó Giám đốc thực hiện việc tiếp công dân. 

2. Tiếp công dân thường xuyên 

- Lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT thực hiện việc tiếp công dân thường 

xuyên để kịp thời xử lý các đơn thư, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức. 

- Văn thư cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận đơn thư, kiến nghị, phản 

ánh của cá nhân, tổ chức. Báo cáo với Lãnh đạo cơ quan trong tất cả các ngày 

làm việc. 

3. Thời gian tiếp công dân 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

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

4. Địa điểm tiếp công dân 

- Địa điểm: Trung tâm CNTT&TT, đường Phạm Hùng, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận 

- Điện thoại: (0252) 3750292. 

Trung tâm CNTT&TT đăng nội dung Thông báo này trên Trang thông tin 

điện tử của cơ quan để các cá nhân, tổ chức được biết./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Sở TT&TT; 

- Viên chức và người lao động TT;                               

- Lưu: VT, TH. 

  

 

 

 Huỳnh Thanh Quang 


		2022-01-04T08:05:15+0700
	Việt Nam
	Huỳnh Thanh Quang<quanght@itc.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-01-04T09:10:57+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông<itc@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




