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Số: 174/TB-VPUB Cần Thơ,  ngày 19 tháng 5 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 
Số điện thoại đường dây nóng của Văn phòng  

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 
 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của 
Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 
định hành chính; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách 
nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; 

Để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm 
của công chức, viên chức và nhân viên Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; 
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo công khai số điện thoại đường 
dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thái 
độ phục vụ, ý thức trách nhiệm, hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu… của công chức, 
viên chức và nhân viên Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau: 

- Tên cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

- Địa chỉ liên hệ: số 02 Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ. 

- Số điện thoại đường dây nóng: 080 71151, gặp bà Lê Kim Hồng - Phó 
Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 
trong giờ hành chính. 

- Số Fax: 080 71182. 

- Địa chỉ thư điện tử: lehong@cantho.gov.vn. 

(Thông báo này thay thế Thông báo số 410/TB-VPUB ngày 16 tháng 11 
năm 2015 của Văn phòng về số điện thoại đường dây nóng của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 
Nơi nhận:                                                    
- CT, PCT UBND TP; 
- Sở, ban, ngành TP; 
- UBND quận, huyện;  
- VP UBND TP (2,3,4,5,6,7,8); 
- Lưu: VT,ĐTS02 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Ngọc Điệp 

 


