ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 84 /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử
lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức
về Chính quyền tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của
Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy
định hành chính;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về 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 tỉnh Tuyên Quang thông báo số điện thoại đường dây
nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu
nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức về Chính quyền tỉnh Tuyên Quang như sau:
1. Số điện thoại: 0207.3817.939.
2. Hòm thư điện tử: kiennghiphananh@tuyenquang.gov.vn
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- TP, PTP, CV khối NCTH;
- Các phòng: HCTC, THCB, KSTTHC,QTTV;
- Lưu: VT-NC. (P.Hà)
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