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THÔNG BÁO 

Lịch Tiếp Công dân tháng 5/2022  

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc 

hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chị tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-STNMT ngày 06/7/2015 về việc ban hành 

nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch tiếp công dân tháng 5/2022 

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: 

- Lãnh đạo Sở tiếp công dân: Ông Trần Hữu Thành - Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Thời gian tiếp công dân: Thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (Sáng: từ 

07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ). 

- Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp Công dân của Sở Tài nguyên và 

Môi trường (số 15 đường Nguyễn Tất Thành - thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình 

Thuận). 

- Giao Văn phòng Sở niêm yết công khai nội dung Thông báo này tại trụ 

sở cơ quan và Trung tâm Công nghệ Thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường 

thực hiện việc đăng thông báo này trên trang website của Sở Tài nguyên và Môi 

trường: http://www.stnmt.binhthuan.gov.vn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, ban ngành, các 

cơ quan truyền thông và công dân được biết./. 

 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Các cơ quan ban, ngành trong tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thành 
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