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THÔNG BAO
V vic cong ho s din thoi du'o'ng day nóng, dja chi
tiêp nhn phãn ánh, kin ngh cüa to chfrc, cá nhân

D kjp thi tip nhn, xir l phân ánh, kin nghj cüa t chüc, Ca nhân, Van
phông Dãng k dt dai tinh Soc Träng thông báo s din thoi du&ng day nóng, dja
chi tip nhn phãn ánh, kin nghj ci th nhu sau:
1. Bia chi tiêp nhn:
- Dja chi: 18 Hung Vuong, Phthng 6, thành ph Soc Träng, tinh Soc Träng.
- Email: vpdkdatdai.sotnmt@soctrang.gov.vn
2. S din thoi thrb'ng day Hong:
- PhOng Hành chinh — Tng hçip: 0854 41 83 83.
- Giám dôc Van phông Däng k dt dai - ông Nguyn Van Diii: 0911 469 594
3. Thôi gian tip nhn:
Trong gR hành chInh các ngày lam vic trong tun ttr thir hai den thir sáu.
4. Ni dung phãn ánh, kién ngh duçrc tip nhn:
- Nhüing ni dung thuc thm quyn cüa Giám dôc Van phông Dang k dt
dai tinh Soc Träng;
- Thai dO, trách nhim, tác phong trong thirc hin nhim vi và do dirc, 1i
sng cüa viên chüc, nguñ lao dng các PhOng chuyên môn, các Chi nhánh thuOc
Van phOng Däng k dt dai tinh Soc Tràng;
- Vic chip hành, thrc hin các quy djnh cüa pháp 1utt v tip cong dan, tip
nhn, x1r l, giãi quy& thu tic hânh chInh, hcp dng djch v1i cüa các PhOng chuyên
môn, cac Chi nhánh, viên chirc, ngithi lao dng thuOc Van phOng Dàng k d1t dai
tinh Soc Träng;
- Gop v các hot dng dch vii cüa Van phông Däng k dt dai dang thirc
hiên.
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5. Yêu cu di vói phãn ánh, kin ngh:
- Thuc thm quyn giãi quy& cüa Giám dc VAn phông Bang k dt dai tinh
Soc Trng.
- Sü diing ngôn ngIr ting Vit.
- Th hin rô ni dung phân ánh, kin nghj.
- Ghi rô ten, dja chi, s din thoai (hoc dja chi thu tin khi cn lien h) cüa cá
nhân, t chrc cO phán ánh, kin nghj.
Liru v: Riêng di v&i các ni dung lien quan dn khiu nai, t cáo vá giái
quyt khiu nai, t cáo thI thirc hin theo quy trInh, quy djnh cUa Lut Khiu ni,
Lutt T cáo hiên hành.
6. Cong khai s din thoi dtrrng day nóng:
S din thoai &rmg day nóng cüa Van phOng Dàng k) dt dai tinh SOc TrAng
duçic däng tâi trên Cng thông tin din tü cüa Sä theo dja chi
http://sotnmt.soctrang.gov.vn, cong khai ti tri sâ Van phOng Bang k dt dai tinh
SOc TrAng, trii sà Chi nhánh Van phOng DAng k dt dai các huyn, thj xA, thành
ph và in trén biên nhn h sa d các t chüc, cá nhãn duqc bit.
VAn phông Bang k3' dt dai tinh Soc Träng trân trQng thông báo den các t
chüc, cá nhãn ducic biêt././
No'i nhmn:
- Si TN&MT (dë b/c);
- B phn Mt eCra các huyn, thj xä, thành phô;
- UBND các xA, phuing, thj trân;
- Các Phông, Chi,phánh;
-Lmi:VT

GIAM BOC
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