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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LÃNG

Số:  36/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

    Bình Lãng, ngày 21 tháng 3  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin 

về hỗ trợ TTHC cho người dân trên địa bàn xã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LÃNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Công văn số 238/UBND-NV, ngày 09 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện 
Tứ Kỳ về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công 
việc trong thực thi công vụ;

Theo đề nghị của Văn phòng-thống kê,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đường dây nóng hỗ trợ về TTHC cho người dân trên địa 
bàn xã gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Trần Xuân Mãng - Chủ tịch UBND xã -Tổ trưởng;
2. Ông: Nguyễn Tá Ứng - Phó chủ tịch UBND xã -Tổ phó;
3. Bà: Trương Thị Thoan, Công chức Văn phòng - Thống kê - Thành viên.
Điều 2. Thời gian nội dung tiếp nhận thông tin qua số điện thoại hoặc hộp thư 

điện tử:
- Số điện thoại cố định: 02203.743.390
- Số điện thoại di động: 0917324179; 0395523802.
Địa chỉ hộp thư điện tử: truongthithoan@haiduong.gov.vn 
Giao công chức Văn phòng - Thống kê, phối hợp với các đơn vị, công chức có 

liên quan tổng hợp, tham mưu xử lý thông tin và trả lời các ý kiến của công dân, tổ 
chức đúng quy định. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm tổng hợp tình 
hình, báo cáo với lãnh đạo UBND xã về việc tiếp nhận, xử lý các thông tin qua 
đường dây nóng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx
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Công chức VHTT-TDTT, tuyên truyền trên Đài truyền thanh. Đăng tải số điện 
thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử trên trang nhất, trang bìa, để cá nhân, tổ 
chức nắm bắt được các thông tin về đường dây nóng.

Điều 3. Văn phòng - Thống kê; các ban ngành, đoàn thể có liên quan và các 
ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện Tứ Kỳ;
- Như Điều 3;
- Lưu: Vp.

CHỦ TỊCH

Trần Xuân Mãng
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