Trung tâm Công
báo và Tin học
Văn phòng Ủy
ban Nhân dân
08.08.2019
11:22:46 +07:00

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 1137 /TB-VP

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Công bố số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến
phản ánh của người dân, doanh nghiệp
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
3711/UBND ngày 02/7/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu
cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Văn phòng UBND tỉnh công bố số
điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân,
doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ của cán bộ,
công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh như sau:
1. Ông Nguyễn Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; số điện thoại:
số bàn: 3822858, số di động: 0905107010.
2. Ông Trương Minh Sang, Phó Chánh Văn phòng, Thường trực Đảng
ủy Văn phòng UBND tỉnh; số điện thoại: số bàn: 3819857, số di động:
0905339891.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá
nhân được biết và phối hợp thực hiện./.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Hội, đoàn thể tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: BTV Đảng ủy, CVP, các PCVP,
Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc,
Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, CBTH;
- Lưu: VT, HC-TC.
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