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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức,cá nhân  

về giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Đức Thắng 

----------------------------- 

 

Ngày 23/7/2019 UBND phường Đức Thắng đã ban hành Thông báo số 506/TB-

UBND về việc công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về giải 

quyết thủ tục hành chính  của UBND phưởng Đức Thắng. 

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã tích hợp hệ thống phản ánh kiến nghị trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia. Vì vậy, UBND phưởng Đức Thắng thông báo đến 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về 

giải quyết thủ tục hành chính hiện nay như sau:  

1. Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia: 

https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-guipakn.html 

2. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính 

tại tỉnh Bình Thuận: 

- Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận (Phòng Nội chính Kiểm soát thủ tục 

hànhchính). 

Điệnthoại: 0252.3822718/0252.3502.565. 

Hộp thư điện tử: ubnd@binhthuan.gov.vn 

3. Công chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị từ Văn phòng UBND 

thành phố chuyển cho UBND phường: 

3.1. Công chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:  

- Họ và tên: Võ Thị Mỹ Hằng; 

- Chức danh, chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê – Đầu mối kiểm soát 

thủ tục hành chính 

- Thư diện tử: hangvtm_dt@phanthiet.binhthuan.gov.vn 

- Điện thoại: 0252.3815 865 

3.2. Công chức xử lý phản ánh, kiến nghị: 

- Họ và tên: Nguyễn Đức Thuận; 

- Chức danh, chức vụ: Chủ tịch UBND phường Đức Thắng – Đầu mối kiểm 

soát thủ tục hành chính. 
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- Thư diện tử: thuannd_dt@phanthiet.binhthuan.gov.vn 

- Điện thoại: 0252.3721042 

UBND phường Đức Thắng thông báo đến các tổ chức và cá nhân được biết 

và liên hệ khi cần./.   

 

Nơi nhận:                                                                                                    CHỦ TỊCH 

- UBND thành phố (để b/c); 

- TT Đảng ủy-HĐND phường;  

- Chủ tịch; PCT UBND phường; 

- Mặt trận; các đoàn thể phường; 

- Cán bộ công chức cơ quan;                 

- Lưu VP.(nam).                                            

                                                                                                                         Nguyễn Đức Thuận 
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