
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-SVHTT&DL                  Phú Thọ, ngày      tháng 11  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử  

để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ 

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai kèm theo Thông báo này, số 

điện thoại, địa chỉ Website, địa chỉ Email của Sở và công chức được giao nhiệm 

vụ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và 

Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Phú Thọ: 

1. Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo các địa chỉ sau: Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

- Điện thoại đường dây nóng: 0210.3846.390 

- Địa chỉ Email của Sở: vpsvhttdlpt@gmail.com  

- Địa chỉ Website: http://svhttdl.phutho.gov.vn/ 

- Địa chỉ Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://pakn.dichvucong.gov.vn  

- Cổng thông tin của Chính phủ: http://nguoidan.chinhphu.vn hoặc 

http://doanhnghiep.chinhphu.vn  

2. Công chức thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: Ông Lê Văn 

Chỉnh, Chánh Văn phòng Sở, địa chỉ email: chinhvp65@gmail.com. 

3. Quy chế hoạt động của đường dây nóng: Theo Quyết định số 

636/QĐ-SNN ngày 30/8/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú 

Thọ đính kèm. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ trân trọng thông báo để các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và liên hệ phản ánh, kiến nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 
- UBND các huyện, thành, thị; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ; 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở, website Sở; 
- Lưu VT, TC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đắc Thủy 

 

 

https://pakn.dichvucong.gov.vn/
http://nguoidan.chinhphu.vn/
http://doanhnghiep.chinhphu.vn/

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-22T17:28:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Đắc Thủy<thuynd.sovhtt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-23T07:56:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch<sovhttdl@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-23T07:56:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch<sovhttdl@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-23T07:57:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch<sovhttdl@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




