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Đức Thọ, ngày 18 tháng 9 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp 

 

 

Thực hiện Văn bản số 5766/UBND – NC, ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Ủy ban nhân dân 

huyện thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người 

dân, doanh nghiệp như sau: 

1. Số điện thoại đường dây nóng: 

- Ông Võ Công Hàm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, điện thoại: 0913.276.388. 

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng 

cơ quan Ủy ban kiểm tra – Thanh tra huyện, điện thoại: 0915.310.789. 

2. Địa chỉ hộp thư: cqkiemtrathanhtra.dt@hatinh.gov.vn 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các tổ chức, người dân, doanh 

nghiệp biết liên hệ khi cần thiết./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);  

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- Các cơ quan trong khối nội chính huyện; 

- Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

- Lưu VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Tiến Thắng 
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