ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số: 1059 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 20

tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ
hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị,
khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối
với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công vụ
Ngày 24/10/2017, UBND thành phố Phan Thiết ban hành Thông báo số
7943/TB-UBND về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của UBND
thành phố Phan Thiết;
Nay, UBND thành phố Phan Thiết thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ
chức, cá nhân số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận,
xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu,
gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công vụ như sau:
1. Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Chủ tịch UBND thành phố
- Số điện thoại di động: 0913.173.978
- Địa chỉ hộp thư điện tử: tanpnh@phanthiet.binhthuan.gov.vn
2. Bà Trần Thị Trung Trinh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố
- Số điện thoại di động: 0902.896.142
- Địa chỉ hộp thư điện tử: trinhttt@phanthiet.binhthuan.gov.vn
3. Ông Nguyễn Quốc Trung - Chánh Thanh tra thành phố
- Số điện thoại di động: 0919.006.510
- Địa chỉ hộp thư điện tử: trungnq@phanthiet.binhthuan.gov.vn
Thông báo này thay thế Thông báo số 7943/TB-UBND ngày 24/10/2017
của UBND thành phố Phan Thiết.
UBND thành phố Phan Thiết thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức,
cá nhân được biết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND
UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- UBND các phường, xã.
- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: VT, Hiền (H.
).

CHỦ TỊCH

Phan Nguyễn Hoàng Tân

