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THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-SGDĐT ngày 20/12/2021của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo;  

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch tiếp công dân như sau: 

1. Lịch tiếp công dân 

a) Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Sở tiếp công dân trong giờ hành 

chính tại điểm tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo vào các ngày thứ Hai, thứ 

Tư, thứ Sáu hàng tuần. 

b) Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Ba tuần đầu tiên của tháng, nếu trùng vào ngày lễ, 

tết thì tiếp vào ngày thứ Ba của tuần tiếp theo (lịch cụ thể kèm theo thông báo này). 

c) Tiếp công dân đột xuất: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc 

tiếp công dân đột xuất đối với một số trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật. 

d) Thời gian tiếp công dân: 

- Buổi sáng : Từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30. 

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

2. Điểm tiếp công dân: tại Phòng Tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Tầng 9, Trung tâm Hành chính tỉnh, số 36, Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng. 

3. Các phòng chuyên môn, chức năng có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra 

Sở chuẩn bị nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của mình cho buổi tiếp 

công dân của Lãnh đạo Sở và tham gia tiếp công dân khi được Lãnh đạo Sở yêu cầu. 

4. Văn phòng Sở niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại phòng tiếp dân và  

trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo./. 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;          

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng Sở; 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường, đơn vị trực thuộc; 

- Website Sở; 

- Lưu: VP, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Hải 



LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA LÃNH ĐẠO SỞ 

 (Ban hành kèm theo Thông báo số 03/TB-SGDĐT ngày 04/01/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng) 

Tháng Ngày tiếp Ghi chú 

1 Thứ Ba, ngày 11/01/2022  

2 Thứ Ba, ngày 15/02/2022  

3 Thứ Ba, ngày 01/3/2022  

4 Thứ Ba, ngày 05/4/2022  

5 Thứ Ba, ngày 03/5/2022  

6 Thứ Ba, ngày 07/6/2022  

7 Thứ Ba, ngày 05/7/2022  

8 Thứ Ba, ngày 02/8/2022  

9 Thứ Ba, ngày 06/9/2022  

10 Thứ Ba, ngày 04/10/2022  

11 Thứ Ba, ngày 08/11/2022  

12 Thứ Ba, ngày 06/12/2022  
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