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THÔNG BÁO  

Lịch Tiếp công dân của Sở Y tế tỉnh Điện Biên, năm 2022 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; 

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

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

Sở Y tế thông báo lịch Tiếp công dân năm 2022 như sau: 

1. Địa điểm tiếp công dân 

Phòng Tiếp công dân, Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 48, Tổ 14, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

2. Lịch Tiếp công dân 

2.1. Tiếp công dân định kỳ: 

Giám đốc Sở Y tế, trực tiếp tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng; nếu 

trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết thì thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp 

vì lý do công tác đột xuất, Giám đốc không thể trực tiếp tiếp công dân, Giám 

đốc ủy quyền cho một Phó giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân. 

2.2. Tiếp công dân thường xuyên: 

Công chức tiếp công dân (Thanh tra Sở Y tế) thực hiện tiếp công dân 

thường xuyên trong giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

2.3. Tiếp công dân đột xuất: 

Ngoài việc trực tiếp tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở Y tế trực tiếp 

tiếp công dân khi có yêu cầu đột xuất, cấp bách cần giải quyết ngay. 

3. Thời gian tiếp công dân: 

Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ;  

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ; 

Sở Y tế trân trọng thông báo đến các tổ chức và cá nhân được biết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Tỉnh uỷ;  

- HĐND tỉnh;     (B/C) 

- UBND tỉnh; 

- Các tổ chức và cá nhân; 

- Cơ quan văn phòng Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT; Thanh tra.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vừ A Sử 



LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ 

(Kèm theo thông báo số       /TB-SYT ngày      /01/2022) 

 

STT Ngày Lãnh đạo Sở tiếp Thành phần tham dự Nội dung tiếp công dân 
Thời gian tiếp 

công dân 
Ghi chú 

1 25/01/2022 
Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

Thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng, ban có liên quan 

Các nội dung thuộc lĩnh vực Y 

tế và nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Y tế 

Sáng từ 7h30- 

11h30p, Chiều từ 

13h30-17h 

 

2 25/02/2022 
Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

Thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng, ban có liên quan 

Các nội dung thuộc lĩnh vực Y 

tế và nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Y tế 

Sáng từ 7h30- 

11h30p, Chiều từ 

13h30-17h 

 

3 25/3/2022 
Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

Thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng, ban có liên quan 

Các nội dung thuộc lĩnh vực Y 

tế và nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Y tế 

Sáng từ 7h30- 

11h30p, Chiều từ 

13h30-17h 

 

4 25/4/2022 
Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

Thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng, ban có liên quan 

Các nội dung thuộc lĩnh vực Y 

tế và nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Y tế 

Sáng từ 7h30- 

11h30p, Chiều từ 

13h30-17h 

 

5 25/5/2022 
Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

Thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng, ban có liên quan 

Các nội dung thuộc lĩnh vực Y 

tế và nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Y tế 

Sáng từ 7h30- 

11h30p, Chiều từ 

13h30-17h 

 

6 27/6/2022 
Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

Thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng, ban có liên quan 

Các nội dung thuộc lĩnh vực Y 

tế và nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Y tế 

Sáng từ 7h30- 

11h30p, Chiều từ 

13h30-17h 

Trùng ngày 

nghỉ thứ 7 

7 25/7/2022 
Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

Thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng, ban có liên quan 

Các nội dung thuộc lĩnh vực Y 

tế và nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Y tế 

Sáng từ 7h30- 

11h30p, Chiều từ 

13h30-17h 

 

8 25/8/2022 
Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

Thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng, ban có liên quan 

Các nội dung thuộc lĩnh vực Y 

tế và nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Y tế 

Sáng từ 7h30- 

11h30p, Chiều từ 

13h30-17h 

 



9 26/9/2022 
Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

Thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng, ban có liên quan 

Các nội dung thuộc lĩnh vực Y 

tế và nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Y tế 

Sáng từ 7h30- 

11h30p, Chiều từ 

13h30-17h 

Trùng ngày 

nghỉ chủ nhật 

10 25/10/2022 
Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

Thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng, ban có liên quan 

Các nội dung thuộc lĩnh vực Y 

tế và nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Y tế 

Sáng từ 7h30- 

11h30p, Chiều từ 

13h30-17h 

 

11 25/11/2022 
Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

Thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng, ban có liên quan 

Các nội dung thuộc lĩnh vực Y 

tế và nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Y tế 

Sáng từ 7h30- 

11h30p, Chiều từ 

13h30-17h 

 

12 26/12/2022 
Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

Thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng, ban có liên quan 

Các nội dung thuộc lĩnh vực Y 

tế và nội dung liên quan đến 

lĩnh vực Y tế 

Sáng từ 7h30- 

11h30p, Chiều từ 

13h30-17h 

Trùng ngày 

nghỉ chủ nhật 
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