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THÔNG BÁO 

  Lịch tiếp dân định kỳ, đột xuất  

của Lãnh đạo Sở Du lịch 6 tháng đầu năm 2021 

 
 

 

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13; Luật Tố cáo số 25/2018/QH14; 

Luật Tiếp công dân năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều và 

biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo ngày 10 tháng 4 năm 2019; Nghị định số 

64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tiếp công dân” và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Thực hiện Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế;  

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế thông báo lịch phân công Lãnh đạo Sở tiếp dân 

theo định kỳ và đột xuất tại trụ sở làm việc của Sở Du lịch trong thời gian 6 tháng 

đầu năm 2021 như sau:  

1. Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở  
 

TT Họ tên người tiếp công dân Chức vụ Ngày trực tiếp công dân 

01 Đ/c Lê Hữu Minh Q. Giám đốc 29/01/2021 (Thứ Sáu) 

02 Đ/c Trần Hữu Thùy Giang Phó Giám đốc 26/02/2021 (Thứ Sáu) 

03 Đ/c Nguyễn Văn Phúc Phó Giám đốc 31/3/2021 (Thứ Tư) 

04 Đ/c Lê Hữu Minh Q. Giám đốc 29/4/2021 (Thứ Năm) 

05 Đ/c Trần Hữu Thùy Giang Phó Giám đốc 28/5/2021 (Thứ Sáu) 

06 Đ/c Nguyễn Văn Phúc Phó Giám đốc 30/6/2021 (Thứ Tư) 
 

(Việc tiếp công dân sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo nếu trùng 

các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước). 
 

- Thời gian:  

Buổi sáng:  Từ 08 giờ 00 đến 11giờ 00.  

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16giờ 30. 

- Địa điểm: Số 22 Tố Hữu, thành phố Huế. 

Giao Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở cử cán bộ tham gia giúp Lãnh 

đạo Sở tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các 

buổi tiếp công dân định kỳ theo quy định pháp luật. 



2. Tiếp công dân đột xuất của Lãnh đạo Sở 

Đại diện Lãnh đạo Sở cùng Văn phòng, Thanh tra Sở thực hiện kịp thời, có 

hiệu quả việc phối hợp Ban tiếp công dân tỉnh trong việc tiếp công dân, tiếp nhận 

xử lý đơn thư có nội dung liên quan đến công tác quản lý của Ngành theo Quy chế 

phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và nơi tiếp công 

dân ở địa bàn thành phố Huế, các thị xã, các huyện thuộc tỉnh  ban hành kèm theo 

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

3. Trực tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp dân  

Trực tiếp dân thường xuyên được thực hiện tại phòng tiếp dân của Thanh tra 

Sở Du lịch; Giám đốc Sở giao Chánh Thanh tra Sở xây dựng lịch phân công cán 

bộ, thanh tra viên trực phòng tiếp dân để tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Du 

lịch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kiến nghị giải quyết 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thời gian:  

Buổi sáng:  Từ 08 giờ 00 đến 11giờ 00.  

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16giờ 30. 

- Địa điểm: Số 22 Tố Hữu, thành phố Huế. 

Thanh tra Sở Du lịch phối hợp với Văn phòng Sở niêm yết công khai lịch 

tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân và chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung 

phục vụ tốt công tác tiếp dân của Lãnh đạo Sở. 

Chế độ trực tiếp công dân của Lãnh đạo Sở và thanh tra viên Thanh tra Sở Du 

lịch được hưởng mức hỗ trợ theo quy định pháp luật hiện hành./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   Q. GIÁM ĐỐC  
- UBND tỉnh;                                                                                            

- Thanh tra tỉnh;        (để B/c)              

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;                                                                                             

- VP Sở; 

- Lưu: VT,TTr.                                                                                                                                                              

                                                                                            Lê Hữu Minh 
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