
  

UBND TỈNH SÓC TRĂNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        BAN DÂN TỘC                                      Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  

      Số:        /LTr-BDT                          Sóc Trăng, ngày 02 tháng 3 năm 2020 

 

LỊCH TRỰC 

Tiếp công dân thường xuyên và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản  

ánh, kiến nghị của sư sãi Khmer và đồng bào dân tộc thiểu số  

tháng 3/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng   

                          

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-BDT ngày 26/8/2019 của Trưởng ban Ban 

Dân tộc tỉnh Sóc Trăng về việc phân công công chức tiếp công dân và xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong sư sãi Khmer và đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ban Dân tộc xây dựng lịch tiếp công dân 

thường xuyên và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong tháng 

3/2020, cụ thể như sau: 

 1. Ông Lâm Sách - Trưởng ban, trực chỉ đạo chung. 

2. Ông Cao Tĩnh - Chánh Thanh tra, trực tiếp công dân và xử lý các đơn 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của sư sãi Khmer và đồng bào dân tộc thiểu 

số. 

Lịch trực tháng 3/2020 

STT Thời gian Cán bộ phụ trách Nội dung 
Ghi 

chú 

01 
Thứ sáu 

ngày 03/3/2020 

Lâm Sách - TB 

Cao Tĩnh - CTTr 

Tiếp công dân và xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị của sư sãi Khmer và đồng 

bào dân tộc thiểu số 

 

02 
Thứ sáu 

ngày 13/3/2020 
Cao Tĩnh - CTTr nt 

 

03 
Thứ sáu 

ngày 20/3/2020 

Lâm Sách - TB 

Cao Tĩnh - CTTr 
nt 

` 

 

04 
Thứ sáu 

ngày 27/3/2020 

Lâm Sách - TB 

Cao Tĩnh - CTTr 
nt 

 

 

Trên đây là Lịch trực tiếp công dân thường xuyên và xử lý đơn khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến nghị của sư sãi Khmer và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng.  

Nơi nhận:                                                                             KT.TRƯỞNG BAN 

- Thanh tra tỉnh;                               PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; 
- Các ông có tên trong danh sách; 

- Trang Thông tin điện tử đơn vị; 

- Lưu: VT, KT, TTr. 
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