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An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Lịch Tiếp công dân năm 2023 của Chi cục trưởng 

 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  
________________________ 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của 

Tổng Thanh tra Chính phủ Quy định quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo lịch Tiếp công dân 

năm 2023 của Chi cục trưởng Hứa Hoàng Thảo, cụ thể như sau:  

 

NGÀY, THÁNG, NĂM THỨ GHI CHÚ 

16/01/2023 Hai    

15/02/2023 Tư  

15/03/2023 Tư  

17/04/2023 Hai  

15/05/2023 Hai  

15/06/2023 Năm  

17/07/2023 Hai  

15/08/2023 Ba  

15/09/2023 Sáu  

16/10/2023 Hai  

15/11/2023 Tư  

15/12/2023 Sáu  
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Địa điểm tiếp công dân: Tại Phòng Tiếp công dân của Sở Khoa học và 

Công nghệ An Giang, địa chỉ: Số 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nếu công dân đến làm việc trùng với thời gian 

tiếp công dân của Lãnh đạo Sở và Thanh tra Sở thì địa điểm tiếp công dân được 

tổ chức tại Phòng họp của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Thời gian: 

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ; 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Ngoài lịch Tiếp công dân định kỳ của Chi cục trưởng, khi có vụ việc phát 

sinh mới hoặc phức tạp, Chi cục trưởng bố trí thời gian để tiếp công dân và xử lý 

trong trường hợp cần thiết. Trường hợp Chi cục trưởng bận họp hoặc đi công tác 

thì ủy quyền cho Phó Chi cục trưởng tiếp công dân thay Chi cục trưởng. 

Ngoài ra, Phòng Hành chính - Tổng hợp thực hiện thường xuyên nhiệm vụ 

tiếp công dân (trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc) đến khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để quý cơ quan, đơn 

vị, tổ chức và công dân được biết. 

Trân trọng./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở KH&CN; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Ban Biên tập TBT; 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hứa Hoàng Thảo 
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