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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Y tế năm 2023 

 

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

Luật;  

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh 

Nam Định. 

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-SYT ngày 30/12/2014 của Sở Y tế Nam 

Định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Y tế; 

Sở Y tế Nam Định thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau: 

1. Lịch tiếp công dân 

1.1. Giám đốc Sở Y tế Nam Định tiếp công dân định kỳ vào ngày mùng 5 

hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm 

việc tiếp theo. 

Giám đốc Sở Y tế tiếp công dân đột xuất khi có vụ việc tiếp công dân đông 

người, phức tạp.  

1.2. Giao Thanh tra Sở Y tế thực hiện thường trực tiếp công dân vào tất cả 

các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần). Khi toàn bộ 

cán bộ Thanh tra Sở có lịch đi công tác, giao Văn phòng Sở bố trí cán bộ thường 

trực tiếp công dân thay Thanh tra Sở. 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tiếp công dân ít nhất 01 

ngày trong tháng tại nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình và các trường 

hợp đột xuất khác theo quy định của pháp luật. Lịch tiếp công dân của cơ quan, 

đơn vị phải niêm yết công khai ngày, giờ tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân. 

Các phòng ban Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở và Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm cử đại diện phối hợp với Thanh tra Sở trong 

việc chuẩn bị nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của mình tại 

buổi tiếp công dân của Lãnh đạo Sở và cùng tham gia tiếp công dân với lãnh đạo 

Sở khi được Lãnh đạo Sở và Thanh tra Sở yêu cầu. 
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2. Địa điểm tiếp công dân 

Phòng Tiếp công dân - Sở Y tế Nam Định, địa chỉ: số 14 đường Trần Thánh 

Tông - phường Thống Nhất - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định. 

3. Thời gian tiếp công dân 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 

+ Buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ 

Sở Y tế Nam Định trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá 

nhân được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh Nam Định; 

- Thanh tra tỉnh Nam Định; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng của Sở; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Phòng Y tế huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở Y tế;                                                             

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Trung Kiên 
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