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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 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 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Nông Ban hành quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông;  

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phân công Lãnh đạo Sở, Thanh tra 

Sở tiếp công dân tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo (đường Lương 

Thế Vinh, phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) như sau: 

1. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Giám đốc Nguyễn Văn Toàn: Thứ 3 tuần thứ nhất các tháng trong năm. 

- Phó giám đốc Phan Thanh Hải: Thứ 3 tuần thứ hai các tháng trong năm. 

- Phó giám đốc Trần Sĩ Thành: Thứ 3 tuần thứ ba các tháng trong năm. 

Lưu ý: Trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo 

quy định thì thực hiện vào ngày liền kề sau đó. 

2. Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chánh Thanh tra và thanh tra viên Nguyễn Thị Quyên: Thường trực tiếp 

công dân các ngày thứ 4 và thứ 5 hàng tuần. 

- Phó Chánh Thanh tra và thanh tra viên Lê Văn Quang: Thường trực tiếp 

công dân các ngày thứ 2 và thứ 3 hàng tuần. 

- Thanh tra viên Trần Thị Hiền: Thường trực tiếp công dân ngày thứ 6 

hàng tuần. 

3. Thời gian, địa điểm tiếp công dân 



3.1. Thời gian 

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

3.2. Địa điểm 

Tại Phòng Tiếp công dân (phòng Thanh tra) đặt tại trụ sở làm việc của Sở 

Giáo dục và Đào tạo: đường Lương Thế Vinh, phường Nghĩa Đức, Thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

Thanh tra Sở niêm yết công khai Lịch tiếp công dân tại Phòng Tiếp công 

dân và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo./.   

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ GDĐT; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr (Qy). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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