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UY BAN NHÂN DÂN
li V~NTHANG

S6:4 ~ /TB-UBND

CONG HOA XÂ HOI CHU NGHÎA VIÊT NAM. . .
DQc l~p - T1}'do - H~nh phuc

V(m Thang, ngày 024thang 4 nam 2018

THÔNGBAo
vê viêc phân công công chïrc tiêp nhân, xü Iy cac phan ânh, kiên ngh] qua

duèng dây néng và hêp thtr diçn tif duèng dây néng

Càn cu Quyêt dinh sô 09/2015/QD-TTg ngày 25/3/2015 cùa Thù tu6ng Chinh
phu ban hành quy chê thire hiên ca chê môt cira, môt cira liên thông tai ca quan hành
chinh cr dia phuong,

Càn cu Quyêt dinh s6 14/2015/QD-UBND ngày 30/6/2015 cùa UBND tinh
Khành Hoa vê viêc ban hành quy chê thire hiên ca chê môt cira, môt cira liên thông tai
ca quan nhà nuée tinh Khành Hoa,

Càn cu Quyêt dinh sô 21/QD-UBND ngày 10/4/2018 cùa Chù tich UBND xâ
Van Thâng vê công khai dia chi, s6 diên thoai tiêp nhân phan ành, kiên nghi cùa ca
nhân, tô chire vê quy dinh hành chinh,

UBND xâ Van Thàng thông bào phân công ông Bùi Minh Cuèng - Công chïrc
Van phèng - Th6ng kê tiêp nhân, xù ly, phân công kêt qua xù ly cac phan ânh, kiên
nghi cùa t6 chue, ca nhân thông qua cac dia chi sau:

- Dirong dây nong 02583.840.254

- HQp thu diên tir vanthang.vn@khanhhoa.gov.vn

Và nsang.vn@khanhhoa.gov.vn

- Hom thu gop y cûa xa

UBND xa Vl;lnThâng thông bao dên can bQ, công chuc và toàn thê nhân dân
trong xa duQ'cbiêt./.~

Nol nh~n:
- Van phèmg HDND&UBND huy~n;
- Phûng Nôi V\l huy~n;
- Dài truyên thanh xii;
- Bô pMn môt cua xii;
- Niêm yêt công khai;
- Luu: VT.
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