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          UBND TỈNH PHÚ YÊN  

                      SỞ Y TẾ 

 

         Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                tháng          ăm 2023 

  

 

THÔNG BÁO  

Lịch tiếp công dân của Sở Y tế năm 2023 

 

Că  cứ Luật tiếp cô   dâ   ăm 2013;  

Că  cứ N  ị đị   số 64/2014/NĐ-C       26/6/2014 của C í   p ủ qu  

đị   c i tiết về t i      một số điều của Luật tiếp cô   dâ ;  

Că  cứ T ô   tư số 04/2021/TT-TTC       01/10/2021 của T a   tra 

C í   p ủ qu  đị   Qu  trì   tiếp cô   dâ ;  

Că  cứ Qu ết đị   số 34/QĐ-UBND       14/7/2016 của Uỷ ba    â  dâ  

tỉ           về việc Ba       Qu  đị   c ức  ă      iệm vụ v  cơ cấu tổ c ức 

của Sở   tế        ; Qu ết đị   số 06/2020/QĐ-UBND      03/3/2020 của 

UBND tỉ   về sửa đổi  bổ su   một số điều của Qu  đị   c ức  ă      iệm vụ v  

cơ cấu tổ c ức của Sở   tế         ban hành kèm theo Qu ết đị   số 34/QĐ-

UBND       14/7/2016 của Uỷ ba    â  dâ  tỉ          ; 

Că  cứ Nội qu   qu  c ế tiếp cô   dâ  của Sở   tế, 

Sở Y tế thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:  

1. Tiếp công dân định kỳ 

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào thứ 4 của tuần thứ hai hàng tháng 

(trường hợp trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo) và 

tiếp công dân đột xuất theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thể tiếp 

công dân theo lịch thì Giám đốc Sở ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp.  

2. Tiếp công dân thường xuyên  

Thanh tra Sở, Các phòng chuyên môn thuộc Sở và công chức được phân 

công nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.  

3. Thời gian tiếp công dân  

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.  

4. Địa điểm  

Phòng tiếp công dân của Sở Y tế (04 Tố Hữu, Phường 9, Tp Tuy Hòa, Phú 

Yên) 



2 

 

5. Số điện thoại liên hệ về công tác tiếp công dân 

Thanh tra Sở Y tế: 02573.825247  

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị và công dân biết./. 

 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện/TX/TP; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website SYT; 

- Niêm yết tại Phòng TCD; 

- Lưu VT, TTr. 

 

 

 

                                GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                  

 

                  Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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