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      Số:  02 /TB-SGDĐT                     Đồng Nai, ngày    02   tháng  01   năm 2019 

 
           

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/63/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2015 về việc ban 

hành Quy chế tiếp công dân; 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch tiếp công dân năm 2019, cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian:  

Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Sở GD&ĐT tiếp công dân theo quy định 

tại Quy chế tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày thứ 6 tuần cuối 

của tháng; thời gian tiếp: 

Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút  

2. Địa điểm:  

Phòng tiếp dân Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn 

Trị, phường Quyết thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

3. Phương thức thực hiện: 

Lãnh đạo Sở tiếp công dân theo lịch được phân công, trường hợp lịch 

tiếp công dân trùng với công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho Phó Giám đốc tiếp 

công dân thay Giám đốc. Trường hợp lịch tiếp công dân trùng với ngày nghỉ, lễ 

theo quy định thì sẽ được bố trí tiếp công dân bù vào ngày thứ 6 của tuần làm 

việc kế tiếp. 

Thanh tra Sở có trách nhiệm cử công chức tham dự cùng lãnh đạo Sở 

tiếp công dân, chuẩn bị hồ sơ tài liệu, nội dung tiếp công dân, ghi chép biên 

bản và tham mưu xử lý, giải quyết đơn (nếu có).  

4. Lịch tiếp công dân: 

Tháng Ngày tiếp dân Dự kiến nội dung tiếp công dân 

01 Thứ sáu, ngày 25/01/2019 Việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn 

vị; dạy thêm học thêm; kiểm tra đánh giá 

học sinh… 

02 Thứ sáu, ngày 22/02/2019 Việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn 

vị; dạy thêm học thêm; kiểm tra đánh giá 

học sinh… 
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3 Thứ sáu, ngày 29/3/2019 Việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn 

vị; dạy thêm học thêm; kiểm tra đánh giá 

học sinh… 

4 Thứ sáu, ngày 26/4/2019 Việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn 

vị; dạy thêm học thêm; kiểm tra đánh giá 

học sinh… 

5 Thứ sáu, ngày 31/5/2019 Việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn 

vị; dạy thêm học thêm; kiểm tra đánh giá 

học sinh… 

6 Thứ sáu, ngày 28/6/2019 Việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn 

vị; thu chi đầu năm học…. 

7 Thứ sáu, ngày 26/7/2019 Việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn 

vị; thu chi đầu năm học…. 

8 Thứ sáu, ngày 30/8/2019 Việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn 

vị; thu chi đầu năm học…. 

9 Thứ sáu, ngày 27/9/2019 Việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn 

vị; thu chi đầu năm học…. 

10 Thứ sáu, ngày 25/10/2019 Việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn 

vị; thu chi đầu năm học… 

11 Thứ sáu, ngày 29/11/2019 Việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn 

vị; thu chi đầu năm học…. 

12 Thứ sáu, ngày 27/12/2019 Việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn 

vị; thu chi đầu năm học; dạy thêm học 

thêm; kiểm tra đánh giá học sinh. 

  Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND tỉnh và thông báo các sở, ban, 

ngành, phòng, đơn vị trực thuộc Sở và công dân biết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Như thông báo; 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTR. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Lệ Giang  
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