
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

 SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SCT Phú Yên, ngày          tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về thời gian, địa điểm tiếp công dân của Sở Công Thương 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ  quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;  

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 15/11/2021 của Tổng Thanh 
tra Chính phủ quy định về quy trình tiếp công dân;  

Căn cứ Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-SCT ngày 07/7/2021 của Giám đốc Sở Công 
Thương V/v Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Công Thương.  

Sở Công Thương thông báo thời gian, địa điểm tiếp công dân như sau: 

1. Thời gian tiếp công dân:  

Sở Công Thương tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc hành 
chính trong tuần; tiếp định kỳ vào ngày 25 hàng tháng (nếu trùng vào các ngày 

nghỉ, lễ, tết thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo) và tiếp công dân đột 
xuất theo quy định của pháp luật.  

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

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

2. Địa điểm tiếp công dân:  

Tại Phòng tiếp công dân Sở Công Thương Phú Yên, địa chỉ: số 80 Lê 
Duẩn, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.  

Sở Công Thương Phú Yên thông báo để Quý cơ quan, đơn vị và công dân 
biết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở (đ/b); 
- Các phòng, đơn vị; 
- Niêm yết tại phòng tiếp công dân; 
- Công khai Website Sở; 
- Lưu: VT, TTra.T. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tuấn 
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