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THÔNG BÁO 

Số điện thoại đường dây nóng  

và hộp thư điện tử công vụ của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei 

 

Thực hiện Công văn số 1571/UBND-NCXDPL, ngày 24/6/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu 

cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh, 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei thông báo số điện thoại đường dây nóng, 

địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của 

người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của 

cán bộ, công chức; tiếp nhận các ý kiến đóng góp về quy trình, thủ tục hành 

chính, các thông tin, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, cụ thể như sau: 

1. Địa chỉ cơ quan: Số 450 đường Hùng Vương, thôn Đăk Xanh, thị trấn Đắk 

Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 

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

- Số điện thoại của đồng chí Y Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch 

UBND huyện: 0985.578005 

- Số điện thoại của đồng chí Đỗ Sum - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

huyện: 0706.250688 

- Số điện thoại của đồng chí Rơ Châm Định - Phó Chủ tịch UBND huyện: 

0945.861779 

- Số điện thoại của Văn phòng HĐND và UBND huyện: 02603.833105 

- Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: ubnd.dakglei@kontum.gov.vn  

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei trân trọng thông báo để các tổ chức và cá 

nhân được biết, liên hệ./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Kon Tum; 

- Thanh tra tỉnh Kon Tum; 

- Các sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- Mặt trận và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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