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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; 

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 01/10/2021 của Tổng Thanh 

tra Chính phủ Quy định quy trình Tiếp công dân; 

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-STNMT, ngày 19/10/2017 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế tiếp công dân 

tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch tiếp công dân năm 2023, cụ thể 

như sau: 

I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 

1. Tiếp công dân định kỳ 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp công dân định kỳ ngày 15 hàng 

tháng (trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định 

thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề sau đó). 

Trường hợp Giám đốc Sở bận công việc đột xuất vào ngày tiếp công dân 

định kỳ sẽ ủy quyền một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân theo quy định.  

Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Giám đốc Sở tiếp công 

dân đột xuất đối với các vụ việc khi có yêu cầu cấp thiết hoặc vụ việc phức tạp 

cần xử lý ngay. 

2. Tiếp công dân thường xuyên 

Giao Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân thường xuyên 

tại địa điểm tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày làm 

việc trong tuần, cụ thể: 

- Chánh Thanh tra Sở cử Thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ tiếp công 

dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại địa điểm tiếp công dân 

của Sở. 

- Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị (thuộc Sở) phối hợp Thanh tra Sở 

tiếp công dân đối với vụ việc có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nhiệm vụ 

của mình. 



 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ. 

2. Địa điểm 

Tại Phòng Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường (Thanh tra 

Sở), địa chỉ: Số 18, đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng.  

Điện thoại: 0299.3823 617 (Thanh tra Sở); 0299.3820 514 (Văn phòng Sở). 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Quý cơ quan và công dân trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Sóc Trăng (để BC); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã,  

thành phố Sóc Trăng; 

- Trang thông tin điện tử Sở TN&MT; 

- Lưu: VT, TTr. 

 GIÁM ĐỐC 
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