
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP   

 

Số: 1468/TB-BQL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 03 tháng  12 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật 

Tố năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dân thi hành, Ban Quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thông báo lịch tiếp công dân như sau: 

I. Lịch tiếp công dân 

1. Tiếp công dân của Trưởng ban 

Trưởng Ban thực hiện tiếp công dân và các ngày thứ 5 tuần cuối cùng của 

tháng; nếu trùng vào ngày nghỉ lễ hoặc đi công tác đột xuất thì thực hiện tiếp 

công dân vào ngày làm việc tiếp theo. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ, 

Trưởng ban có thể tiếp công dân vào các ngày khác khi có yêu cầu đột xuất. 

2. Tiếp công dân thường xuyên 

Văn phòng Ban thực hiện tiếp công dân từ thứ hai đến hết thứ sáu hàng 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). 

II. Thời gian, địa điểm tiếp công dân 

1. Thời gian tiếp công dân  

- Mùa hè:  

Sáng từ 7h00’ đến 11h30’; 

Chiều từ 13h30’ đến 17h00’. 

- Mùa đông: 

Sáng từ 7h30’ đến 12h00’; 

Chiều từ 13h00’ đến 16h30’. 

2. Địa điểm tiếp công dân 

- Phòng tiếp công dân tầng II trụ sơ của Ban 

- Địa chỉ: 613, Đường Nguyễn Văn Linh, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân biết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Lãnh đạo Ban;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban;  

- Cổng TTĐT của Ban (để đưa tin);  

- Lưu: VT, VP. 
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