
   UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /TB-BDT 
 

 

 

Phú Yên, ngày     tháng     năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về công bố số điện thoại đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU 

ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 

Thực hiện Công văn số 731/SNV-CCHC ngày 07 tháng 6 năm 2021 của 

Sở Nội vụ về việc rà soát, cập nhật việc công khai số điện thoại đường dây nóng 

để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên thông báo số điện thoại đường dây nóng để 

tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Ông Trương Văn Phương  - Trưởng ban 

- Số điện thoại di động: 0914.031.469 

2. Bà Lê Thị Nhàn – Chánh Văn phòng 

- Số điện thoại di động: 0915.452.877 

- Số điện thoại cố định : 0257. 3841126 

Vậy Ban Dân tộc xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                TRƯỞNG BAN 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Ban; 

- Lưu: VT, VP. 

 

      Trương Văn Phương 
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