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             Hà Nam, ngày     tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục tiếp công dân tại Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 3059/KH-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tổ chức tiếp công dân, thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;  

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân và công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam thông báo cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tiếp công dân từ ngày 23/11/2021. 

2. Địa điểm tiếp công dân. 

- Địa điểm tiếp công dân: Tại phòng tiếp công dân của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam. 

- Địa chỉ: Số 165 đường Trường Chinh, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

3. Thời gian tiếp công dân: trong các ngày làm việc hành chính. 

- Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ. 

- Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. 

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến làm tại việc tại Sở Nội vụ thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Nội quy tiếp công dân. 

Sở Nội vụ Hà Nam thông báo tới các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn 

vị có liên quan biết và thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Tuấn Lực 
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