
 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

Số:           /TB-SVHTTDL Phú Yên, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO  

Về việc công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức gửi Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao  

và Du lịch tỉnh Phú Yên 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của 

công chức, viên chức trong ngành; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo số 

điện thoại, địa chỉ thư điện tử công vụ của Lãnh đạo Sở để tiếp nhận kiến nghị, phản 

ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức về thái độ phục vụ, ý thức trách nhiệm, hành vi 

chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện đúng quy định hành chính của công chức, 

viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ 

thể như sau: 

1. Số điện thoại, địa chỉ thư công vụ 

- Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, điện thoại di động: 0905.472.920; địa chỉ thư điện tử công vụ: 

nguyenngocthai@phuyen.gov.vn 

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

điện thoại di động: 0982.509.091; địa chỉ thư điện tử công vụ: 

nguyenthihongthai@phuyen.gov.vn 

- Ông Trần Doãn Xuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điện 

thoại di động: 0914.068.969; địa chỉ thư điện tử công vụ: 

trandoanxuan@phuyen.gov.vn 

- Ông Bùi Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điện 

thoại di động: 0982.510.564; địa chỉ thư điện tử công vụ: 

buivanthanh@phuyen.gov.vn 

2. Thời gian tiếp nhận 

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (theo mẫu Phiếu phản ánh, 

kiến nghị kèm theo) 
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo và mong nhận được 

những ý kiến đóng góp, những phản ánh, kiến nghị, góp ý chân thành, trung thực, 

chính xác của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân để công tác chỉ 

đạo, điều hành của Sở đạt hiệu quả cao nhất./. 

(Thông báo này thay thế Thông báo số 200/TB-SVHTTDL ngày 10/02/2020 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.) 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TTTH 

 các huyện, TX, TP; 

- Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Các doanh nghiệp liên quan; 

- Các cơ quan thông tin; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục I 

 

PHIẾU PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TRỰC TIẾP VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

(Theo Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
 

 

1. Thông tin về cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị 

Tên cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị:………………………………………….. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………. 

Số điện thoại:………………………………………………………………………… 

Email………………………………………………………………………………… 

2. Nội dung phản ánh, kiến nghị:  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 Đại diện tổ chức, hoặc cá nhân trực tiếp phản ánh, kiến nghị 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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