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Bình Thuận, ngày 28 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
Về lịch tiếp công dân tại trụ sở Trung tâm năm 2019
Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của
Quốc hội;
Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh
tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân;
Căn cứ Quyết định số 1975/QĐ-TTN-TH ngày 06 tháng 11 năm 2018 của
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung
tâm) về ban hành Quy định tiếp công dân tại trụ sở Trung tâm và Kế hoạch số
103/KH-TTN-TH ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Trung tâm về thực hiện Quy định
tiếp công dân;
Trung tâm thông báo lịch tiếp công dân tại trụ sở Trung tâm năm 2019 như sau:
1. Giám đốc Trung tâm tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng (thời
gian từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút); nếu trùng vào ngày thứ 7 (không làm
việc), chủ nhật, lễ, tết thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp
Giám đốc có công tác đột xuất thì ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc thực hiện việc
tiếp công dân định kỳ.
2. Tiếp công dân thường xuyên: Vào các ngày làm việc trong tuần (Sáng: 7 giờ
30 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều: 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút)
- Địa điểm tiếp công dân tại Phòng Tổng hợp-Tổ chức-Hành chính (Phòng số
02); điện thoại liên hệ: 0252.3834484; địa chỉ: Số 61, đường Cao Thắng, phường
Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Bộ phận tiếp công dân: 01 lãnh đạo Phòng Tổng hợp-Tổ chức-Hành chính
phụ trách công tác hành chính và 01 nhân viên được phân công trực hàng ngày tại
Phòng số 02.
3. Phòng Tổng hợp-Tổ chức-Hành chính chủ trì phối hợp các bộ phận liên quan
tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo Quy định và Nội quy tiếp công dân của
Trung tâm; niêm yết công khai nội dung Thông báo này trên website Trung tâm, địa
chỉ http://nuocnongthonbinhthuan.vn.
Trung tâm thông báo đến các cơ quan, đơn vị và công dân được biết./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và PTNT (thay báo cáo);
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các CTCN;
- Niêm yết website Trung tâm;
- Lưu: VT, TH. 02b.
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