UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 820 /TB-STTTT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc công khai đường dây nóng điện thoại, hộp thư điện tử, website để trực
tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi
Thực hiện Công văn số 2519/UBND-ĐNMT ngày 24/5/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ
tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2016; với mục tiêu trọng tâm cải cách
hành chính là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức phục
vụ tốt công dân và doanh nghiệp.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi công khai đường dây
nóng điện thoại, hộp thư điện tử, website để tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của
tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Thông tin và Truyền thông, như sau:
1. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ
chức, công dân:
- Ông Trần Thanh Trường - Giám đốc Sở, số điện thoại: 0913.489.116
- Ông Đỗ Quang Nghĩa – Phó Giám đốc Sở, số điện thoại: 0914.257.369
2. Địa chỉ hộp thư điện tử (email) và website tiếp nhận ý kiến phản
ánh của tổ chức, công dân:
- Địa chỉ email: stttt@quangngai.gov.vn;
- Website: http://www.stttt.quangngai.gov.vn tại mục “Đường dây nóng Sở Thông tin và Truyền thông”.
Thông báo này thay thế thông báo số 149/TB-STTTT ngày 24/02/2021
của Sở Thông tin và Truyền thông.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các phòng, ĐVTT Sở;
- Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở;
- Lưu: VT, VP.
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