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Hà Nội, ngày  23   tháng 8  năm 2019 

 

                                Kính gửi: Các đơn vị thuộc Văn phòng 
                                    

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh sẽ thực 
hiện tiếp công dân về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; Bổ trợ tư pháp; Hộ tịch, 
quốc tịch, chứng thực; giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

Thời gian: 14h00 chiều ngày 29/8/2019 (thứ Năm).  
Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp, số 12 Chu Văn An, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.  
Để đảm bảo cho buổi tiếp công dân đạt kết quả tốt, Văn phòng phân công 

các đơn vị thực hiện nhiệm vụ như sau: 
1. Phòng Tổ chức - Hành chính: Thông báo lịch tiếp công dân trên Cổng 

thông tin điện tử Bộ Tư pháp; đề nghị Công an Phường Điện Biên phối hợp đảm 
bảo trật tự, an ninh; đề nghị Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, 
Báo Pháp luật thành phố Hồ chí Minh cử phóng viên đến viết bài, đưa tin về 
buổi tiếp công dân trước ngày 27/8/2019. 

2. Phòng Truyền thông: Chuẩn bị biển tên của Thứ trưởng và đại diện các 
đơn vị tham gia tiếp công dân (Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ, Văn 
phòng Bộ, Đại diện báo chí); vệ sinh phòng tiếp dân, chuẩn bị nước uống. 

3. Phòng Quản trị lau kính hành lang và phòng tiếp công dân; vệ sinh khu 
vực để xe của công dân. 

Các công việc nêu tại mục 2, 3 trên đây phải hoàn thành trước buổi tiếp. 
4. Phòng Bảo vệ: Bố trí lực lượng bảo vệ trước, trong thời gian Bộ trưởng 

tiếp công dân; phối hợp với lực lượng Công an tham gia giữ trật tự tại buổi tiếp 
công dân.  

Đề nghị các đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên (để thực hiện); 
- Lưu : VT, PTCHC; 

                                                                                                                

  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Quốc Hoàn 
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