
                    UBND TỈNH TRÀ VINH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

      SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                

                                                                                                                      

                  Số:         /STTTT-VP                             Trà Vinh, ngày 31 tháng 3 năm 2022 

V/v công khai số điện thoại 

đường dây nóng và hộp thư 

điện tử 

     
                Kính gửi: 

 

 
- Các Sở, ban ngành tỉnh (3 hệ); 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các Doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông. 

          

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh 
về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, 
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Nhằm phát huy vai trò của xã hội trong công tác giải quyết thủ tục hành 

chính, cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận ý kiến phản ánh của 
người dân, doanh nghiệp về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 
doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Sở Thông tin và Truyền thông 

công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử của cơ quan như sau: 

- Đơn vị tiếp nhận: Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh 

- Số điện thoại đường dây nóng: 0294. 3850.855 (trong giờ hành chính) 

- Hộp thư điện tử: stttt@travinh.gov.vn 

Rất mong được sự quan tâm góp ý, phản ánh của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh./. 

  
GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Nầy 

Nơi nhận:                                                                                          

- Như trên (để biết); 
- Trang TTĐT Sở TTTT; 
- Toàn thể CCVC; 
- Lưu: VT, VP. 
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