
SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI 

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ 

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

                     Số:         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày      tháng      năm  

 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và 

Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2023 
 
 

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-KC&TV ngày 12/4/2019 của Giám đốc Trung 

tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai về việc ban 

hành Quy chế Tiếp Công dân, 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai 

thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Trung tâm năm 2023 như sau: 

I. Tiếp công dân định kỳ: 

1. Thời gian: Trong giờ hành chính vào ngày thứ Hai trong tuần cuối hàng 

tháng. Nếu ngày tiếp công dân định kỳ hàng tháng trùng vào ngày nghỉ lễ thì việc 

tiếp công dân chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. 

- Buổi sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

2. Địa điểm: Phòng họp Trung tâm, số 165A - CMT8, P. Quyết Thắng, Tp 

Biên hòa, tỉnh Đồng Nai 

3. Thành phần cùng tham dự: Phòng HC-TH và các phòng có liên quan. 

Lịch tiếp công dân như sau: 
 

Ngày TCD Lãnh đạo Ghi chú 

30/01/2023 Giám đốc Nguyễn Ngọc Diệu  

27/02/2023 Giám đốc Nguyễn Ngọc Diệu  

27/3/2023 Giám đốc Nguyễn Ngọc Diệu  

24/4/2023 Giám đốc Nguyễn Ngọc Diệu  

29/5/2023 Giám đốc Nguyễn Ngọc Diệu  

26/6/2023 Giám đốc Nguyễn Ngọc Diệu  

31/7/2023 Giám đốc Nguyễn Ngọc Diệu  

28/8/2023 Giám đốc Nguyễn Ngọc Diệu  

25/9/2023 Giám đốc Nguyễn Ngọc Diệu  



30/10/2023 Giám đốc Nguyễn Ngọc Diệu  

27/11/2023 Giám đốc Nguyễn Ngọc Diệu  

25/12/2023 Giám đốc Nguyễn Ngọc Diệu  

II. Tiếp công dân đột xuất: 

- Tiếp công dân đột xuất thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Quy chế 

tiếp công dân của Trung tâm.  

- Theo chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên. 

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Hành chính – TH: 

- Bố trí lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Trung tâm và các trường hợp 

đột xuất khác theo quy định. 

- Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Trung tâm trên Lịch công tác 

tuần, niêm yết lịch tiếp công dân tại trụ sở làm việc Trung tâm Khuyến công và Tư 

vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

- Chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tiếp công 

dân của Lãnh đạo tại Trung tâm; chỉ dẫn, tiếp đón công dân theo đúng quy định.  

- Ông Nguyễn Văn Tài – Phó Trưởng phòng Hành chính - TH có trách nhiệm 

mở Sổ, ghi chép nội dung tiếp công dân của Lãnh đạo đơn vị. Tham mưu, đề xuất 

phương án xử lý đối với từng nội dung vụ việc theo quy định của pháp luật. 

2. Các phòng chuyên môn của Trung tâm: có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài 

liệu phục vụ buổi tiếp công dân của Lãnh đạo Trung tâm khi có yêu cầu. 

Trên đây là Thông báo về lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai, các phòng triển khai thực 

hiện. Thông báo này được niêm yết công khai tại Trung tâm để các cá nhân, tổ 

chức được biết./. 

Nơi nhận: 
- Niêm yết công khai; 

- Ban Lãnh đạo TT; 

- Các phòng TTKC&TV; 

- Lưu: VT, HC. 

                      GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

    Nguyễn Ngọc Diệu 
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