
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 
 

Số:59/TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Yên Châu, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận,  

 xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, 

gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công 

việc trên địa bàn huyện Yên Châu 

 

Thực hiệnChỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 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; 

UBND huyện Yên ChâuThông báo đường dây nóng và hộp thư điện tử 

tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng 

nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 

công việctrên địa bàn huyện Yên Châunhư sau: 

1. Số điện thoại đường dây nóng (Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo trong giờ hành chính). 

Số điện thoại đồng chí Hà Như Huệ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch 

UBND huyện: Cơ quan: 0212 3 840 123; di động: 0962 768 235. 

Số điện thoại đồng chí Phạm Hồng Sơn - Chánh Thanh tra huyện: Cơ 

quan: 0212 3840 171; di động 0973.883.091. 

Số điện thoại đồng chí Nguyễn Ngọc Dương - Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND huyện: Cơ quan 0212 3840 125, di động 0855010872. 

2. Địa chỉ hộp thư điện tử:tt.yenchau@sonla.gov.vnhoặc 

yenchau@sonla.gov.vn 

Thông báo này, đươc̣ thông báo công khai trên sóng phát thanh c ủa Trung 

tâm Truyền thông - Văn hoá huyện, Cổng thông tin điêṇ tử huyêṇ , niêm yết 

công khai taị Bô ̣phâṇ tiếp nhâṇ và trả kết quả của UBND huyêṇ , trụ sở UBND 

các xã, thị trấn (yêu cầu UBND các xã , thị trấn thông báo đến các bản , tiểu khu 

trên điạ bàn xã, thị trấn và chỉ đạo niêm yết tại nhà văn hóa các bản, tiểu khu).  

UBND huyện Yên Châu trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp biết và liên hệ. 

Thông báo này, thay thế Thông báo số 235/TB-UBND ngày 01/10/2019 

của UBND huyện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT. UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VP  … bản 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Như Huệ 
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