
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Số: 73/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Yên Châu, ngày 11 tháng 4 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Đ  n      n n     p nhận  h n    n ph n  nh     n n hị củ     ch c  c  

nh n    gi i quy t thủ tục hành chính  ại UBND huyện Yên Ch u 

 

  Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về 

việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị của các t  chức, cá nhân về quy định hành chính; 

 Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của UBND 

huyện Yên Châu về việc ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Yên Châu 

khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

 UBND huyện Yên Châu Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp 

nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tố chức, cá nhân trên địa bàn huyện Yên 

Châu như sau:  

 1. Số đ ện thoạ  đ  n      n n  

- Số điện thoại đồng chí  à Như  uệ - Chủ tịch UBND huyện: 0212 3 840 

123; Di động 0982 768 235. 

- Số điện thoại đồng chí Nguyễn Quang  ưng - Chánh Văn phòng  ĐND 

- UBND huyện: 0212 3 840 125; Di động 0888 216 277. 

- Số điện thoại Bộ phận tiếp công dân: 0212 3 841 179. 

- Số điện thoại Bộ phận một cửa: 0212 3 840 632. 

2. Địa chỉ hộp  h  đ ện tử: Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị 24/24 giờ 

hungnq.yenchau@sonla.gov.vn hoặc hanght.yenchau@sonla.gov.vn.  

 hông báo này đư c thông báo công khai trên Đài  ruyền thanh -  ruyền 

h nh, C ng thông tin điện tử huyện, niêm yết công khai tại  ộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của   ND huyện, tr  s    ND các   , thị tr n  yêu   u       á  

  , th  t  n th ng  áo   n  á    n, ti u  hu t ên      àn   , th  t  n và  h    o 

niêm y t t i nhà văn h    á    n, ti u  hu .  

UBND huyện Yên Châu trân tr ng thông báo t i m i t  chức, cá nhân 

đư c biết và tiện liên hệ. 

 h ng  áo này th y th   h ng  áo    130   -     ngày 07/8/2017     

     huy n Yên Châu    

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;  

- Các s , ban, ngành của tỉnh;  

-   ND các huyện, thành phố; 

- TT.   ,  ĐND,   ND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị của  huyện; 

-   ND các   , thị tr n; 

- C ng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: V , VP     b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Nh  Huệ 
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