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THÔNG BÁO 

Số điện thoại đường dây nóng và thư công vụ  

của Văn phòng HĐND-UBND huyện Kon Rẫy 

 

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 25/11/ 2021 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Kon Rẫy về việc Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây 

nóng và hộp thư công vụ của UBND huyện Kon Rẫy.  

Nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp 

và cá nhân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác xây dựng và quy hoạch trên 

địa bàn, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo công khai số điện thoại đường 

dây nóng để tiếp nhận thông tin, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân về công tác 

của cơ quan, cũng như tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ 

chức về thái độ phục vụ, ý thức trách nhiệm, các hành vi chậm trễ, gây phiền hà 

hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ, công 

chức, người lao động của Văn phòng HĐND-UBND huyện, cụ thể như sau: 

 1. Địa chỉ cơ quan: thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

 2. Số điện thoại đường dây nóng và thư công vụ: 

 - Ông Trần Khắc Hà: HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện (Phụ 

trách chung), SĐT: 0339.666.468 

 - Ông Nguyễn Văn Chiến: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện (Phụ 

trách công tác HĐND, VH-XH, hành chính), SĐT: 0944.584.379. 

 - Bà Lê Văn Cẩm Thi: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện (Phụ 

trách công tác tổng hợp, KT-SX), SĐT: 0973.393.579. 

 - Địa chỉ thư công vụ: Vphdndubnd.kry@kontum.gov.vn 

 Thông tin nhận được sẽ được Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện quản 

lý, bảo mật thông tin theo quy định và tổng hợp, xử lý, báo cáo theo Quy chế của 

UBND huyện. 

 3. Thông báo này được niêm yết công khai trên Trang Thông tin điện tử 

huyện, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo để quý cơ quan, đơn vị, địa 

phương và các cá nhân, tổ chức biết./.  

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- LĐ, CV VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu VT. 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

   Trần Khắc Hà 
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