
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN PHÚ QUÝ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 157/TB-UBND Phú Quý, ngày 30 tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử 

để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính của  

người dân, doanh nghiệp 
  

Thực hiện Công văn số 5124/VP-NCKSTTHC ngày 17/11/2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, cung cấp thông tin của cán bộ tiếp 

nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống phần 

mềm Phản ánh kiến nghị. 

UBND huyện Phú Quý thông báo số điện thoại đường dây nóng, hộp thư 

điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về TTHC của người dân, 

doanh nghiệp như sau: 

1. UBND huyện 

- Địa chỉ hộp thư cơ quan: phuquy@binhthuan.gov.vn. 

- Thông tin Người đứng đầu: Ngô Tấn Lực - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại di động: 0972828363 

+ Địa chỉ hộp thư điện tử: lucnt@phuquy.binhthuan.gov.vn 

- Thông tin công chức: Nguyễn Thị Tánh - Quản trị mạng Văn phòng 

+ Số điện thoại di động: 0941571533 

+ Địa chỉ hộp thư điện tử: tanhnt@phuquy.binhthuan.gov.vn 

2. UBND xã Tam Thanh 

- Địa chỉ hộp thư cơ quan: ubndxtt@phuquy.binhthuan.gov.vn 

- Thông tin Người đứng đầu: Nguyễn Thúc Đương - Phó Chủ tịch UBND xã 

+ Số điện thoại di động: 0834499151 

+ Địa chỉ hộp thư điện tử: duongnt@phuquy.binhthuan.gov.vn 

- Thông tin công chức: Đỗ Thị Bích Nga  - Công chức một cửa 

+ Số điện thoại di động: 0936441093 

+ Địa chỉ hộp thư điện tử: ngantb@phuquy.binhthuan.gov.vn 

3. UBND xã Ngũ Phụng 

mailto:phuquy@binhthuan.gov.vn
mailto:lucnt@phuquy.binhthuan.gov.vn
mailto:tanhnt@phuquy.binhthuan.gov.vn
mailto:ubndxtt@phuquy.binhthuan.gov.vn
mailto:duongnt@phuquy.binhthuan.gov.vn
mailto:ngantb@phuquy.binhthuan.gov.vn


2 

 

  

- Địa chỉ hộp thư cơ quan: ubndxnp@phuquy.binhthuan.gov.vn 

- Thông tin Người đứng đầu: Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã 

+ Số điện thoại di động: 0906356113 

+ Địa chỉ hộp thư điện tử: dungtv@phuquy.binhthuan.gov.vn 

- Thông tin công chức: Huỳnh Thị Xiễu - Công chức một cửa 

+ Số điện thoại di động: 0917830183 

+ Địa chỉ hộp thư điện tử: xieuht@phuquy.binhthuan.gov.vn 

4. UBND xã Long Hải 

- Địa chỉ hộp thư cơ quan: ubndxlh@phuquy.binhthuan.gov.vn 

- Thông tin Người đứng đầu: Đặng Văn Phú - Chủ tịch UBND xã 

+ Số điện thoại di động: 0908731450 

+ Địa chỉ hộp thư điện tử: phudv@phuquy.binhthuan.gov.vn 

- Thông tin công chức: Nguyễn Thị Kim Sen - Công chức một cửa 

+ Số điện thoại di động: 0949976991 

+ Địa chỉ hộp thư điện tử: senntk@phuquy.binhthuan.gov.vn 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản trị mạng huyện Phú Quý, tỉnh 

Bình Thuận; điện thoại: 0252.379217 để được hướng dẫn cụ thể./ 

Nơi nhận:                                                                                         
- Thường trực Huyện ủy (b/c);                                                           

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;  

- Mặt trận, các Đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện;  

- UBND 03 xã;  

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng; 
- Trang TTĐT huyện; 

- Một cửa huyện, xã công khai;                                                             

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH         

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Ngô Tấn Lực 
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