ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN TÂY
Số:

58

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/TB-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Tây, ngày 02

tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc công khai đường dây nóng điện thoại, hộp thư điện tử, website để trực
tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Thực hiện Công văn số 2519/UBND-ĐNMT ngày 24/5/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ
tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2016; với mục tiêu trọng tâm cải cách
hành chính là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức phục
vụ tốt công dân và doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây công khai
đường dây nóng điện thoại, hộp thư điện tử, website để tiếp nhận, phản ánh, kiến
nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của huyện, như sau:
1. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ
chức, công dân:
- Ông Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch UBND huyện, số điện thoại:
0913.470.499
- Ông Bạch Ngọc Thêm - Phó Chủ tịch UBND huyện, số điện thoại:
0834.609.799
- Ông Đinh Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện, số điện thoại:
0944.509.554
2. Địa chỉ hộp thư điện tử (email) và website tiếp nhận ý kiến phản
ánh của tổ chức, công dân:
- Địa chỉ email: sontay@quangngai.gov.vn;
- Website: http://www.sontay.quangngai.gov.vn
nóng - Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây ”.

tại mục “Đường dây

Nay Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây thông báo để tổ chức, công dân biết,
liên hệ./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy ; TT HĐND huyện ;
- CT, các PCT UBND huyện ;
- Các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện;
- UBND các xã;
- C, PCVP, TH ;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

Nguyễn Ngọc Trân

