CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CƯ M’GAR

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cư M'gar, ngày 02 tháng 12 năm 2019

Số: 499/TB-UBND

THÔNG BÁO
Công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử
để tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân,
doanh nghiệp tại UBND huyện Cư M'gar
Thực hiện Kế hoạch số 6205/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 09 tháng
10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cư M'gar, về việc triển khai thực hiện
Chỉ thị số 10/CT-TTg 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 Cư M’gar thông báo công khai đường dây nóng,
hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân,
doanh nghiệp, cụ thể như sau:
1. Thông tin đường dây nóng:
+ Đơn vị tiếp nhận thông tin: Thanh tra huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Địa
chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.
+ Số điện thoại đường dây nóng:
- Chủ tịch UBND huyện: 0905.139.752.
- Chánh thanh tra huyện: 0905.165.674.
2. Địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin:
thanhtra@cumgar.daklak.gov.vn.
Thông báo này được công khai trên Trang thông tin điện tử, Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả, Bộ phận Tiếp công dân của UBND huyện Cư M'gar.
Ủy ban nhân dân huyện Cư M'gar thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ
chức, người dân được biết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh Đắk Lắk;
- TT Huyện ủy;
- HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc;
- Ban Tiếp công dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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